
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

صنعاء / سبأ
 ناقش اللقاء التشاوري الثاني 
بني القطاع الصحي العام والخاص 
ــي والتحديات التي  الوضع الصح
ــدوان السعودي  ــه جراء الع تواجه
ــار وما خلفه من  ــي والحص األمريك
انعدام وشحة يف األدوية واملحاليل 
ــة  الكهربائي ــة  والطاق ــة  الطبي

واملشتقات النفطية.
ــام  إسه ــاء  اللق ــش  وناق
ــة يف احتواء  ــات الخاص املستشفي
ــداث  واألح ــوارئ  والط ــوارث  الك
ــا  ــدوان وتقديمه ــن الع ــة ع الناتج
ــال  واستقب ــاف  اإلسع ــات  خدم
حاالت اإلصابات، وكذا مساهمتها 
ــدوان  الع ــى  جرح ــة  معالج يف 

والنازحني وارس الشهداء.
وتطرق اللقاء إىل معاناة القطاع 
الصحي بشكل عام واملستشفيات 
ــراء  ج ــاص  خ ــل  بشك ــة  الخاص
ــدوان والحصار الذي  ــرار الع استم
أحدث فجوة تمويلية هائلة أعاقت 

ــة  الرضوري ــة  األدوي ــني  وتأم رشاء 
واملحاليل الطبية.

ــز  تعزي ــة  أهمي ــاء  اللق ــد  وأك
ــوزارة  ال ــني  ب ــة  الحقيقي ــة  الرشاك
ــز  وتعزي ــة  الخاص ــات  واملستشفي
ــاف  لإلسع ــة  الرسيع ــة  االستجاب

والطوارئ.
ــة  لجن ــل  تشكي ــاء  اللق ــر  وأق
ــاد  واتح ــوزارة  ال ــني  ب ــة  مشرتك
ــق  ــة للتنسي ــات الخاص املستشفي
ــع  وتوزي ــات  الصعوب ــل  وتسهي
ــىل  ع ــى  للجرح ــة  املجاني ــح  املن
ــذا تقديم خدمة  ــات، وك املستشفي
ــة أيام  ــدة ثالث ــة مل ــة املجاني املعاين
ــوي  النب ــد  املول ــرى  ذك ــة  بمناسب
ــات  الخدم ــن  م  %  30 ــم  وخص

األخرى.
ــع  ــىل رضورة رف ــاء ع ــد اللق وأك
جاهزية أقسام الطوارئ من خالل 
توفري األطباء واملستلزمات الطبية 

الالزمة.
وزارة  ــل  وكي ــاد  أش ــاء  اللق ويف 

الدكتور  ــات  الصحة لقطاع الخدم
ــر عام  ــي ومدي الديلم ــز  عبدالعزي
ــوزارة عبدالله  ــآت الطبية بال املنش
شديق بدور املستشفيات الخاصة 
خالل الفرتة املاضية ومساهمتها يف 
تخفيف الضغط عىل املستشفيات 
ــاذ جرحى العدوان  الحكومية وإنق

خاصة يف ظل الظروف الراهنة.
ــوزارة تقديم  ــداد ال ــدا استع وأك
ــة  ومعالج ــالت  التسهي ــة  كاف
ــل  عم ــق  تعي ــي  الت ــات  الصعوب
ــة.. مشريين  ــات الخاص املستشفي
ــز الرشاكة والتكامل  إىل أهمية تعزي
يف  ــاد  واالتح ــة  الصح وزارة  ــني  ب
ــل للجرحى  ــات أفض ــم خدم تقدي
ــرىض ومراعاة  ــاء الشهداء وامل وأبن
ــدوان  ــراء الع ــني ج ــروف املواطن ظ

والحصار.
ــام اتحاد  ــاء أمني ع ــرض اللق ح
ــني  أم ــة  الخاص ــات  املستشفي

الحكيمي.

لقاء تشاوري بين القطاع الصحي العام لقاء تشاوري بين القطاع الصحي العام 
والخاص بصنعاءوالخاص بصنعاء عمران /سبأ

ــران أمس  ــاع بمحافظة عم أقر اجتم
برئاسة املحافظ الدكتور فيصل جعمان، 
بيع إسطوانة الغاز بمبلغ ألفني ريال عىل 
أن يتم توزيع أربعة آالف أسطوانة يوميا.
ــر  ــر مدي ــاع إىل تقري ــع االجتم واستم
ــي حول  ــىل الراع ــاز ع ــة الغ ــام محط ع
ــع  التوزي ــة  بعملي ــة  الخاص ــراءات  اإلج
ــادة للمواطنني ..  ــع وإيصال هذه امل والبي
ــني يوميا  ــراغ مقطورت ــا أن سيتم إف مبين
ــض املناطق  ــران وبع ــة مدينة عم لتغطي

املجاورة لها.
وأكد املحافظ جعمان أهمية اإلرشاف 
والرقابة واملتابعة ملعارض البيع والتوزيع 
ــن توفري هذه  ــا يضم ــالء املحطة وبم لوك
املادة بدون أي زيادة أو ارتفاع يف سعرها.
ــني  ب ــق  التنسي رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
الجهات املعنية والسلطة املحلية للرقابة 
ــع وضبط أي  ــة التوزيع والبي ــىل عملي ع

إختالالت .
ــاع بمحافظة عمران  كما ناقش اجتم
ــور فيصل  ــة املحافظ الدكت ــس برئاس أم
ــد  بري ــة  بمنطق ــل  العم ــري  س ــان،  جعم

عمران.
ــني عام  ــم أم ــذي ض ــاع ال ويف االجتم
ــح  صال ــة  للمحافظ ــيل  املح ــس  املجل
ــة احمد  ــب الرتبي ــر مكت ــوس ومدي املخل
ــام الربيد  ــرض مدير ع ــاري، استع الشه
ــول سري  ــي، تقرير ح ــه الضيان ــد الل عب
ــازات التي حققها  ــب واالنج األداء باملكت
ــن رصف ملرتبات  ــام الجاري م ــالل الع خ
ــزام  وااللت ــني  املعلم ــة  خاص ــني  املوظف
ــة وقيادة  ــن املالي ــادرة م ــم الص بالتعامي

املحافظة.
ــوى أداء كوادر  وأشاد املحافظ بمست
الربيد رغم األوضاع الصعبة التي يمر بها 
ــدوان وتدمريه  ــراء استمرار الع ــن ج الوط

للبني التحتية واملرافق الحكومية.
ــد عمران  ــني بمكتب بري وحث العامل
ــذل املزيد  ــىل ب ــات ع ــه يف املديري وفروع
ــود لتحسني مستوى الخدمات  من الجه
ــات وفقا  ــرصف املرتب ــة ب ــة املتعلق خاص

للضوابط واللوائح املتبعة.
ــن املحافظة  ــرض االجتماع مدير أم ح
ــن مدراء  ــد املتوكل وعدد م ــد محم العمي
اإلدارات واألقسام بمكتب الربيد وفروعه.

مناقشة سير العمل بمنطقة بريد عمران مناقشة سير العمل بمنطقة بريد عمران 
وآلية توزيع وبيع الغاز بالمحافظةوآلية توزيع وبيع الغاز بالمحافظة

ذمار-عمران/سبأ
ــة  األمني ــزة  واألجه ــة  القضائي ــات  السلط ــت  أفرج
ــرر بهم  ــا من املغ ــن 32 سجين ــار أمس ع ــة ذم بمحافظ
ــوي  النب ــد  املول ــرى  ذك ــة  بمناسب ــك  وذل ــن،  واملعرسي

الرشيف.
ــيل  ــد ع ــد احم ــة العمي ــن املحافظ ــر أم ــح مدي وأوض
ــرار العفو  ــاء تنفيذا لق ــأ) أن اإلفراج ج ــس لـ(سب إدري
ــرى السنوية ملولد خري  ــار االحتفاء باالذك العام ويف إط

البرش محمد عليه أزكى الصالة وأتم التسليم.
ــة العقيد عبدالله  ــب مدير أمن املحافظ فيما دعا نائ
ــار إىل االستفادة من  ــن أبناء ذم ــاووس املغرر بهم م الط
ــن يرحم كل من  ــدا أن التاريخ ل ــو العام .. مؤك ــرار العف ق
تواطأ مع العدوان أو شارك يف جرائمه أو ساهم يف تنفيذ 

مؤامراته التي تستهدف وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
ــزي بذمار  ــر إصالحية السجن املرك ــدوره أشار مدي ب
ــن تم اإلفراج  ــب إىل أن 22 سجينا مم ــدم حسن دري املق
ــدوان،  ــوف الع ــني بصف ــن امللتحق ــم م ــوم ه ــم الي عنه
ــة ومعرسين  ــا جنائي ــة قضاي ــىل ذم ــة إىل 10 ع باإلضاف

انطبقت عليهم رشوط اإلفراج .
ــن 59 شخصاً  ــرج يف محافظة عمران أمس ع ــا  أف كم
ــدوان السعودي  ــة الع ــم يف صفوف مرتزق ــن املغرر به م

األمريكي.

ــور فيصل  ــظ عمران الدكت ــراج أكد محاف ــالل اإلف وخ
ــد محمد  ــة العمي ــة املحافظ ــام رشط ــر ع ــان ومدي جعم
املتوكل رضورة أن يتحىل هؤالء املفرج عنهم بحب الوطن 

والوقوف من أجل عزته وكرامته ومصالحه العليا.
ــو والعودة  ــة االستفادة من هذا العف ــارا إىل أهمي وأش
ــي الذي يتعرض  ــوف املدافعني عن الشعب اليمن إىل ص

لعدوان أهلك الحرث والنسل واستهدف مقدرات الوطن 
وقتل أبنائه.

ــم للعودة  ــرر به ــل جميع املغ ــان واملتوك ــا جمع ودع
ــذ العمالة  ــع الوطن ونب ــوف م ــواب والوق ــادة الص إىل ج
واالرتزاق وخيانة اليمن وشعبه وتدمري املمتلكات العامة 

والخاصة وقتل األبرياء واملواطنني.

اإلفراج عن اإلفراج عن ٩١٩١ من المغرر بهم والسجناء بذمار وعمران بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف من المغرر بهم والسجناء بذمار وعمران بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

صنعاء - سبأ 
أدانت وزارة األوقاف واإلرشاد بشدة 
ــدف  ــذي استه ال ــي  ــوم اإلجرام الهج
ــة يف سيناء  ــني يف جامعة الروض املصل
بجمهورية مرص العربية وراح ضحيته 

املئات.
وعرب وزير األوقاف واإلرشاد القايض 
ــيل القلييص يف برقية بعثها  رشف بن ع
ــرصي محمد مختار  ــر األوقاف امل لوزي
ــن خالص التعازي يف ضحايا  جمعة ع
ــداف  ــدا أن استه ــوم .. مؤك ــذا الهج ه
بيوت الله انتهاك سافر لتعاليم الدين 
ــراف والقيم اإلنسانية  اإلسالمي واألع

واملواثيق الدولية .
ــر  وزي ــيص  القلي ــر  الوزي ــب  وطال
ــر  األزه ــاء  وعلم ــرصي  امل ــاف  األوق
ــدي لهذا الفكر اإلرهابي واتخاذ  بالتص

ــق  ــة بح ــازر املرتكب ــاه املج ــف تج موق
ــدوان  ــف الع ــل تحال ــن قب ــني م اليمني

السعودي .
ــون لعلماء  ــار إىل رضورة أن يك وأش
ــن  ــرص م ــاب م ــف بإنسح ــر موق األزه
ــذي استهدف كل  ــدوان ال ــف الع تحال
الحياة واملقدسات اإلسالمية  مقومات 
ــه  ــا يمارس ــا إىل أن م ــن .. الفت يف اليم
دول  ــه  ورائ ــن  وم ــدوان  الع ــف  تحال
ــن  ــن م ــق اليم ــي بح ــار العامل االستكب
ــم يف توفري البيئة  عدوان وحصار يسه
ــارص اإلجرامية املتطرفة  الخصبة للعن

يف املنطقة.
ــاف واإلرشاد إىل  ــر األوق ــار وزي وأش
ــن  ــريا م ــى كث ــي عان ــب اليمن أن الشع
ــة واإلجرامية التي  الجماعات اإلرهابي
ــد وراح  ــن املساج ــدداً م ــت ع استهدف

ضحيتها املئات.
ــاء  ــود العلم ــر جه ــا إىل تضاف ودع
ــة  العربي ــدول  ال يف  ــن  واملرشدي
ــارص  العن ــر  فك ــة  ملحارب ــة  واإلسالمي
ــن تهديد مبارش  ــا تمثله م التكفريية مل
ــدا رضورة تقديم  ــن .. مؤك للسلم واألم
ــي  ــويل وداعم ــي ومم ــي ومنظم مرتكب
ــوا  ــة لينال ــة للعدال ــال اإلجرامي األعم

جزاءهم الرادع.
ــن  ــاء اليم ــن علم ــن تضام ــرب ع وع
والخطباء واملرشدين إىل جانب علماء 
وخطباء وزارة األوقاف املرصية واألزهر 
ــه مرص من  ــا تتعرض ل ــف إزاء م الرشي
ــن خالص العزاء  استهداف .. معربا ع
ــاف والشعب املرصي وأرس  لوزير األوق
ــا  متمني ــوم،  الهج ــذا  ه يف  ــا  الضحاي

الشفاء العاجل للجرحى.

وزارة األوقاف تدين بشدة الهجوم اإلجرامي بمسجد الروضة في سيناء المصريةوزارة األوقاف تدين بشدة الهجوم اإلجرامي بمسجد الروضة في سيناء المصرية

صنعاء/ سبأ
ــان الدكتور  ــة والسك ــة العام ــر الصح ــش وزي ناق
ــظ أمس مع رئيس بعثة منظمة  محمد سالم بن حفي
ــك بوال مشاريع  ــاء بالحدود السويرسية فريدري أطب

وبرامج املنظمة التي تنفذها يف محافظة إب.
ــدة التي أبدت  ــاء إىل املشاريع الجدي ــرق اللق وتط
املنظمة استعدادها لتنفيذها ومنها مرشوع الطوارئ 
ــة  ــذا إمكاني ــة إب ، وك ــارص بمحافظ ــى ن يف مستشف
ــدة يف الحد والقضاء عىل وباء الدفترييا الذي  املساع

بدأ يف االنتشار بمديريات املحافظة .
ــة العامة أن مستشفى  ــاء أكد وزير الصح ويف اللق

ــه مستشفى محوري  ــة للدعم فعًال كون نارص بحاج
ــن املعدات  ــة واملادية م ــات الفني ــر إىل اإلمكاني ويفتق
ــز  ــة وحواف ــة واألدوي ــات الطبي ــزة واملستلزم واألجه
ــة إىل تأهيل وصيانة املبنى وتفعيل  العاملني باإلضاف

نظام اإلحالة .
ــر بن حفيظ جهود بعثة منظمة أطباء  وثمن الوزي
ــات إىل أن  ــة ،داعيا بقية املنظم ــدود السويرسي بالح

تحذو حذوها .
فيما استعرض رئيس البعثة املشاريع التي نفذتها 
ــة  ــدة معالج ــال ووح ــة ذي السف ــة يف مديري املنظم

الكولريا يف العدين ومستشفى الثورة العام بإب .

مناقشة أنشطة وبرامج منظمة أطباء بالحدود السويسريةمناقشة أنشطة وبرامج منظمة أطباء بالحدود السويسرية

رأس اجتماعًا حكوميًا مشتركاً مع القطاع الخاص لمناقشة التحديات االقتصاديةرأس اجتماعًا حكوميًا مشتركاً مع القطاع الخاص لمناقشة التحديات االقتصادية

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران :

ــش واللجان الشعبية  - مدفعية الجي
ــع  ــة يف موق ــات املرتزق ــدف تجمع تسته

عباسة ورقابة صله وموقع الخشباء 
ــوف مرتزقة  ــى يف صف ــىل وجرح - قت
ــوم عىل أحد  ــش السعودي يف هج الجي

املوقع قبالة منفذ الخرضاء ، 
ــوف مرتزقة  ــى يف صف ــىل وجرح - قت
ــي  مدفع ــف  بقص ــودي  السع ــش  الجي
ــدف تجمعاتهم يف ذو  ــي استه وصاروخ

رعني الغربية 
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
ــود السعوديني يف الرشفة  تجمعات للجن

والشبكة واملخروق الكبري
ــش  الجي ــة  مرتزق ــد  أح ــص  قن  -

السعودي يف رقابة الخشباء
جيزان :

ــا  ــخ كاتيوش ــة صواري ــالق صلي - إط
ــني بمركز  ــع للجنود السعودي عىل تجم

الشبكة يف جبل قيس

السبت 2017/11/25       

تعز :
ــن املرتزقة  ــرح العديد م ــرصع وج - م
ــاء انكسار محاولة زحف رشق يختل  أثن

بمديرية املخا
ــوف املرتزقة  ــى يف صف ــىل وجرح - قت
ــر  ــم يف معسك ــداف تجمعاته ــر استه إث

االمام بذباب بقذائف املدفعية
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف 

تجمعات املرتزقة يف وادي صالة
ــق  مناط يف  ــة  املرتزق ــن  م  6 ــص  قن  -

متفرقة بتعز
نهم :

ــىل  ع ــريون  يغ ــان  واللج ــش  الجي  -
مواقع املرتزقة يف القرن بنهم ويكبدونهم 

خسائر يف األرواح
- قنص مرتزق يف جبهة عيدة بـنهم

مارب :
ــدوان يف  ــف ملرتزقة الع ــار زح - انكس
ــم اإلسناد  ــدرة بمديرية رصواح رغ املخ

الجوي وقتىل وجرحى يف صفوفهم
- طريان العدوان السعودي األمريكي 
ــه يف املخدرة يف  ــارات عىل مرتزقت شن غ

مديرية رصواح
ــع املرتزقة  ــوم مباغت عىل مواق - هج
ــار ورشق هيالن بعد تمشيط  يف تبة املط
يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــوط  وسق ــي  مدفع

صفوفهم
ــة هجومية عىل مواقع املرتزقة  - عملي
رصواح  ــة  بمديري ــربط  ال ــب  شع ــرب  غ

وخسائر برشية يف صفوفهم
الجوف :

ــن املرتزقة يف وادي شواق  - قنص 3 م
بمديرية الغيل

جبهة الداخلجبهة الداخل

مارب :
ــدوان السعودي  ــريان الع ــان لط - غارت

األمريكي عىل مديرية رصواح
صعدة :

ــي ومدفعي سعودي  - قصف صاروخ
ــور بمديرية غمر  ــة الغ ــدف منطق يسته

الحدودية
ــودي  السع ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -
ــام  الع ــق  الطري ــت  استهدف ــي  األمريك
بمنطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية
ــودي األمريكي  - طريان العدوان السع
ــي آل الحماقي  ــن غارتني عىل منطقت يش

ومندبة بمديرية باقم
ــودي  السع ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -
ــرع بمديرية  ــة الف ــىل منطق ــي ع األمريك

كتاف
ــي ومدفعي سعودي  - قصف صاروخ
يستهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا

الحديدة :
ــدوان  الع ــريان  لط ــف  مكث ــق  تحلي  -

السعودي األمريكي فوق ميناء الحديدة
تعز :

ــارات عىل  ــدوان يشن 3 غ ــريان الع - ط
منطقتي العمري وغرب حوازن بذوباب

حجة :
ــودي األمريكي  - طريان العدوان السع

يستهدف منطقة الجر بمديرية عبس
عسري :

ــودي األمريكي  - طريان العدوان السع
يشن غارة عىل قرية مجازة

نجران :
ــدوان السعودي  ــارات لطريان الع - 5 غ

األمريكي عىل موقعي الرشفة والشبكة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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صنعاء/ سبأ 
ــع القطاع  ــاع حكومي مشرتك م ــش اجتم ناق
ــة رئيس  ــاء برئاس ــس بصنع ــد أم ــاص، عق الخ
ــح  ــز صال ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال مجل
ــوء  ــة يف ض ــات االقتصادي ــور، التحدي ــن حبت ب
ــار  الحص ــق  تضيي ــن  ع ــة  الناشئ ــريات  املتغ
ــدوان بقيادة  ــف الع ــن قبل تحال ــادي م االقتص

السعودية.
ــري املالية  ــاع الذي ضم وزي وتدارس االجتم
ــة  والطاق ــاء  والكهرب ــان  ــح شعب ــور صال الدكت
ــام مجلس  ــف الجرموزي وأمني ع ــدس لط املهن
ــي ومستشار  ــور عبدالقادر العلب الوزراء الدكت
ــرتب والقائم  ــز ال ــور عبدالعزي ــة الربفس الرئاس
ــارق زيد  ــة الرضائب ط ــس مصلح ــال رئي بأعم
ــم املساعد  ــل وزارة الرتبية والتعلي ــر ووكي مطه
ــة بالحد من  ــراءات الكفيل ــي، اإلج ــؤاد الشام ف
ــاص  ــاع الخ ــا القط ــي يواجهه ــات الت الصعوب
ــس إيجابا عىل  ــا ينعك ــة بم ــه املختلف بقطاعات
ــي  الوطن ــاد  االقتص ــاه  تج ــوي  الحي ــم  دوره
ــي  النسب ــرار  االستق ــق  تحقي ــىل  ع ــد  واملساع
ــف من  ــني والتخفي ــة للمواطن ــة املعيشي للحال

اآلثار الكارثية للعدوان والحصار.
ــه اإلتحاد العام  ــع االجتماع شارك في واستم

ــاد املقاولني  ــة والصناعية واتح ــرف التجاري للغ
ــة وعدد من البيوت  واملوردين وجمعية الصيارف
ــاء والطاقة  ــاح وزير الكهرب ــة، إىل إيض التجاري
ــاع الخاص  ــع القط ــات األولية م ــن التفاهم ، ع
ــة الكهربائية بقدرات  ــار يف توليد الطاق لالستثم
ــذه املشكلة ملا  ــة يف حلحلة ه ــة، واملساهم عالي
ــة االحتياج  ــاع التنموي وتلبي ــة القط فيه خدم
ــل الوضع  ــدود املقبولة يف ظ ــا يف الح ــام منه الع

االستثنائي الراهن وبأسعار معقولة.
ــر الكهرباء والطاقة  ــه رئيس الوزراء وزي ووج
ــل إليها مع القطاع  ــع الرؤية التي تم التوص برف
ــأن، مشموال بدراسة الجدوى  الخاص بهذا الش
ــة  للمناقش ــوزراء  ال ــس  مجل إىل  ــة،  االقتصادي

واتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الخصوص.
ــرتك تجاه  ــدور املش ــاع إىل ال ــرق االجتم وتط
العملية الرتبوية والتعليمية، والجهود املتبادلة 

ــدم حرمان أكرث من ستة ماليني طالب  لضمان ع
وطالبة من التعليم.

ــن  ــر م ــل مصغ ــق عم ــاع فري ــل االجتم وشك
املختصني يف وزارة املالية والبنك املركزي اليمني 
لة برئاسة  ومؤسسات القطاع الخاص ذات الِصّ
ــة ،  ــؤون االقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي نائ
لدراسة ورفع رؤية مشرتكة إزاء مواجهة مشكلة 
سعر رصف الريال مقابل العمالت األجنبية، إىل 

االجتماع املشرتك القادم .
ــاع رضورة  ــوزراء أثناء االجتم ــد رئيس ال وأك
تعزيز وتطوير أدوات العمل املشرتكة بما يخدم 
ــح املتبادلة  ــظ املصال ــود الجمعية يف حف الجه
ــف معاناة  ــاص وتخفي ــاع الخ ــة والقط للحكوم
ــار  والحص ــدوان  الع ــن  ع ــة  الناتج ــني  املواطن

االقتصادي .
ــة كافة  ــات الدول ــزام مؤسس ــىل الت ــدد ع وش
ــدأ ديني  ــة كمب ــة الخاص ــون امللكي ــظ وص بحف
ــاس بها  ــي، وعدم املس ــوري وقانون ــق دست وح

تحت أية ذرائع.
إىل  ــه  نفس ــت  الوق يف  ــور  حبت ــن  ب ــت  ولف
ــرية والضغوطات  ــات الحقيقية والكب االحتياج
ــة ما يتعلق  ــا املالية العامة خاص ــي تواجهه الت
ــات موظفي  ــة برصف مرتب ــات الخاص بااللتزام
ــات التشغيلية  ــة والنفق ــاز اإلداري للدول الجه

الحتمية .
ــل املسؤولية  ــرب التوازن املعقول يف تحم واعت
ــن العدوان  ــي الناشئ ع ــع االستثنائ إزاء الوض
ــاً جدا لفائدة  ــار بني كافة األطراف، مهم والحص
ــي والصمود الجماعي يف وجه  االستقرار النسب

العدوان وتداعيات الحصار.

رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل المشترك لتخفيف معاناة المواطنينرئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل المشترك لتخفيف معاناة المواطنين
ـــــريـــــال ــــر صــــــــرف ال ــــع ـــة س ـــل ـــك ـــش ــــة م ــــه ــــواج ــــم ـــــــــة واضــــــحــــــة ل ـــــوضـــــع رؤي ـــــاللـــجـــنـــة ل ـــــري ــــر صــــــــرف ال ــــع ـــة س ـــل ـــك ـــش ــــة م ــــه ــــواج ــــم ـــــــــة واضــــــحــــــة ل ـــــوضـــــع رؤي لـــجـــنـــة ل

صنعاء / سبأ
ــف  ــزاب التحال ــن أح ــدد م ــت ع دع
ــي إىل تعزيز عوامل  الوطني الديمقراط
ــدوان والحرص  ــود يف مواجهة الع الصم
ــك الجبهة  ــف وتماس ــدة الص ــىل وح ع
ــاوالت  مح ــل  لك ــدي  والتص ــة  الداخلي

النيل من وحدة الجبهة الداخلية .
ــف الوطني  ــزاب التحال ــارت أح وأش
ــب  الشع ــزب  ح  " ــي  الديمقراط
ــة  جبه ــزب  وح ــد  حش ــي  الديمقراط
التحرير والحزب النارصي الديمقراطي 
يف مؤتمر صحفي عقدته بصنعاء أمس، 
إىل أن املرحلة لم تعد تحتمل املجامالت 
ــة يف  ــات الخاص ــالالت والحساب واالخت

ظل استمرار العدوان والحصار .
ــة  املرحل ــة  أولوي أن  ــىل  ع ــددت  وش
ــدي  التص يف  ــل  يتمث ــوم  الي ــة  املطلق
ــىل  ع ــي  األمريك ــودي  السع ــدوان  للع
ــرية النضال  ــرار يف مس ــن واالستم اليم

السيايس.
ــذي تاله رئيس الدائرة  وقال البيان ال
ــب الديمقراطي  ــة لحزب الشع اإلعالمي
ــا ُنعترب  ــادي " إنن ــد" سند الصي "حش
ــزاب  ــي ألح ــل الرشع ــوم املمث ــذ الي من
التحالف الوطني الديمقراطي باعتباره 

تكتال سياسيا مستقال ".
وأكد البيان ترحيب أحزاب التحالف 

ــد  ــوة لعق ــي بالدع ــي الديمقراط الوطن
ــزاب والقوى  ــايس موسع لألح لقاء سي
ــالالت  ــام االخت ــوف أم ــة للوق السياسي
ــم يف  ــي تسه ــة الت ــات السلبي واملمارس
ــك  وتماس ــود  الصم ــل  عوام ــاف  إضع
الجبهة الداخلية يف التصدي للعدوان .

ــف الوطني  ــزاب التحال ــت أح وأعلن
ــذا اللقاء  ــا يف ه ــي مشاركته الديمقراط
ــى  تسع ــاوالت  مح أي  ــن  م ــذرة  مح  ..
ــف الوطني  ــزاب التحال ــاس بأح للمس
ــا  ــب مواقفه ــة بسب ــا الشعبي وقواعده

الوطنية الثابتة واملبدئية .
ــة  جبه ــزب  لح ــام  الع ــني  األم ــان  وك
ــني العام  ــل واألم ــح صائ ــر صال التحري
ــي حارث  ــارصي الديمقراط ــزب الن للح
ــزب الشعب  ــام لح ــني الع ــي واألم املليك
ــان العماري ..  ــي حشد سفي الديمقراط
أكدوا أهمية الحفاظ عىل وحدة الصف 
ــيل ومعالجة االختالالت والتباين  الداخ
ــوى واملكونات  ــة الق ــني كاف ــرؤى ب يف ال
ــاء املزمع انعقاده  السياسية خالل اللق

خالل الفرتة املقبلة .

أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تدعو إلى تعزيز أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تدعو إلى تعزيز 
الصمود في مواجهة العدوانالصمود في مواجهة العدوان

أكدت أهمية الحفاظ على وحدة الصف ومعالجة االختالالتأكدت أهمية الحفاظ على وحدة الصف ومعالجة االختالالت

إجراءات لتعزيز األمن واالستقرار بريمةإجراءات لتعزيز األمن واالستقرار بريمة
ريمة/سبأ

ــة املحافظ حسن عبدالله  ــة بمحافظة ريمة أمس برئاس ــت اللجنة األمني ناقش
ــة بمختلف  ــن والسكينة العام ــز األم ــط األمنية لتعزي ــري تنفيذ الخط ــري، س العم

مديريات املحافظة.
ــي باملحافظة  ــري العمل األمن ــي تواجه س ــات الت ــاع إىل التحدي ــرق االجتم وتط
والحلول الكفيلة بتجاوزها خاصة يف ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد جراء 

العدوان.
ــرار ورفع  ــز األمن واالستق ــراءات املتعلقة بتعزي ــاع إىل اإلج ــرق االجتم ــا تط كم

الجاهزية واليقظة األمنية.
ــة يف املحافظة  ــان الشعبي ــة واللج ــزة األمني ــة بدور األجه ــظ ريم ــاد محاف وأش

للتصدي لكل من يحاول زعزعة األمن واتخاذ اإلجراءات الرادعة بحقهم.
وأكد العمري أهمية الوقوف صفا واحداً ضد كل من يحاول العبث بأمن استقرار 
الوطن .. الفتا إىل رضورة إعادة ترتيب أوضاع أقسام الرشطة وتعزيز أدائها األمني.

محافظ البيضاء يتفقد مستوى الخدمات محافظ البيضاء يتفقد مستوى الخدمات 
الطبية بمركز عريب الصحيالطبية بمركز عريب الصحي

البيضاء-سبأ
ــد محافظ البيضاء عيل محمد املنصوري أمس مستوى الخدمات الصحية  تفق
ــة مكرياس  ــة عريب يف مديري ــي بمدين ــز عريب الصح ــي يقدمها مرك ــة الت والطبي

ومستوى انضباط الكوادر الطبية.
واطلع املحافظ املنصوري عىل سري العمل بأقسام املركز واستمع من مدير املركز 
ــي الدكتور احمد صالح فرحان إىل رشح حول سري العمل والخدمات الطبية  الصح
التي تقدمها كوادر املركز واحتياجاته األساسية من األجهزة واملعدات بما يسهم يف 

االرتقاء بمستوى الخدمات الطبية.
وأشار إىل أن املركز استقبل خالل الفرتة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري 
ستة آالف و480 حالة من مديرية مكرياس يف مختلف األقسام منها حاالت االشتباه 

بالكولريا.
ــوى الخدمات  ــة وكذا مست ــوادر الطبي ــاء بانضباط الك ــظ البيض ــاد محاف وأش

الصحية التي تقدم للمرىض.
ــه القطاع الصحي  ــىل تذليل أي صعوبات تواج ــرص قيادة املحافظة ع وأكد ح
وتوفري األدوية الخاصة بحاالت اإلصابة باإلسهاالت املائية والحادة ومنها الكولريا.

مؤسسة بنان تدين إيقاف ومصادرة قاطرة مؤسسة بنان تدين إيقاف ومصادرة قاطرة 
إغاثة من نقطة تابعة للتحالف بماربإغاثة من نقطة تابعة للتحالف بمارب

ــادرة قاطرة  ــارات توقيف ومص ــة بأشد العب ــان التنموية الخريي ــت مؤسسة بن أدان
ــة التابعة لها من قبل نقطة بمحافظة مأرب تابعة للتحالف ونهب املواد اإلغاثية  اإلغاث

واحتجاز سائق القاطرة .
ــأ) أن قاطرة اإلغاثة  ــة األنباء اليمنية (سب ــة يف بيان تلقته وكال ــت املؤسس وأوضح
ــة من فاعيل خري من سلطنة عمان وغريها من قاطرات اإلغاثة القادمة من عمان  املقدم
تتعرض ملضايقات وعراقيل وتفتيش غري مربر رغم وضوح واستكمال أوراقها الجمركية 

والتي يتم دخولها عرب منفذ شحن ودفع كافة الرسوم الخاصة بالقواطر.
وبينت املؤسسة أنه يتم العبث باملواد اإلغاثية املحملة عىل القاطرات أثناء التفتيش 

عليها بطرق همجية مما يؤدي إىل إتالف تلك املواد واستحالة االستفادة منها.
ــع املدني  ــة ومنظمات املجتم ــة والدولي ــة املحلي ــات اإلغاثي ــان املنظم ــب البي وطال
ــوف إىل جانب املحتاجني واتخاذ اإلجراءات فيما يتعلق بالقاطرة املوقوفة وغريها  بالوق

من املساعدات اإلنسانية واملطالبة برفع الحصار .


