
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

صنعاء/ سبأ
ــايل  ــم الع ــل وزارة التعلي ــد وكي أك
التخطيط  ــاع  العلمي لقط ــث  والبح
ــز  ــد العزي ــور عب ــات الدكت والسياس
ــعيبي، أهمية الجودة يف تحسني  الش
ــد نوعية  ــة وتجوي ــة التعليمي العملي
ــهم يف التنمية  ــي تس ــات الت املخرج

والنهوض بواقع املجتمعات.
وأشار الوكيل الشعيبي يف فعالية 
ــي  العامل ــوم  الي ــبة  بمناس ــة  خاص
ــا أمس جامعة  ــودة التي نظمته للج
ــاء،  بصنع ــا  والتكنولوجي ــوم  العل
ــبة  ــاء بهذه املناس ــة اإلحتف إىل أهمي
ــودة  الج ــس  وأس ــادئ  مب ــز  لتعزي
ــة  التعليمي ــات  املؤسس ــف  مختل يف 

وفرصة لزيادة الوعي بالجودة.
ــزام  الت رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
ــة  والحكومي ــة  األهلي ــات  الجامع
ــا  وبرامجه ــا  أدائه يف  ــودة  بالج
التعليمية .. الفتا إىل أن غياب تطبيق 
الجودة يف كافة املؤسسات التعليمية 

واإلدارية يؤدي إىل حالة من الركود.
ــعيبي  الش ــور  الدكت ــاد  وأش
ــة العلوم يف مختلف  بإنجازات جامع
ــا العالية  ــا إمكانياته ــاالت ومنه املج
ــزات  والتجهي ــؤة  الكف ــا  وقدراته
ــي  الت ــة  التحتي ــة  والبني ــة  الحديث
ــا  مخرجاته إىل  ــة  إضاف ــا  تمتلكه
ــة يف  ــىل املنافس ــادرة ع ــة والق املؤهل

سوق العمل املحيل .
ــس  ــب رئي ــار نائ ــه أش ــن جانب م
جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور 
ــد إىل أن الجامعة  ــي حمي ــد الغن عب
تحتفل باليوم العاملي للجودة بهدف 
زيادة الوعي العاملي بأهمية الجودة 

ــة  بالعملي ــاء  اإلرتق يف  ــاهمتها  ومس
ــرش ثقافة  ــة، ون ــة األكاديمي التعليمي
الجودة يف التعليم وتأصيل مفاهيمها 

وتجسيدها كواقع وسلوك عميل.
ــة اهتمت منذ  ــح أن الجامع وأوض
ــودة  ــري الج ــق معاي ــائها بتطبي إنش
ــب  الجوان ــف  مختل يف  ــة  العاملي
ــأن  ب ــاً  إيمان ــة  واإلداري ــة  األكاديمي
النجاح يكمن يف جودة األداء وتطوير 
ــني نوعية املخرجات  القدرات وتحس

امللبية الحتياجات سوق العمل.
ــد  حمي ــور  الدكت ــتعرض  واس
ــا الجامعة  ــي حققته ــازات الت اإلنج
ــا وإقليميا  ــودة محلي ــال الج يف مج
ــهادات  ــري من الش ــا ونالت كث وعاملي
ــة 117 إقليميا من بني  ــت املرتب وحقق
ــة، وتربعت املرتبة  ــف جامعة عربي أل
ــن  م ــي  العامل ــتوى  املس ــىل  ع  3803
ــة، فضًال  ــة عاملي ــف جامع ــني 25 أل ب
ــا التطويرية  ــتعراض خططه عن اس
ــرية  ــتقبلية يف مس ــاريعها املس ومش

التطوير والجودة بالجامعة.
ــام  ــني ع ــن أم ــان م ــت كلمت وألقي
ــة الدكتور  ــات األهلي ــاد الجامع إتح
ــر إدارة ضمان  ــد الخامس ومدي محم
الجودة واالعتماد بالجامعة الدكتور 
ــة  أهمي إىل  ــارتا  أش ــار  النج ــان  نعم
ــيد  ــبة لتجس املناس ــاء بهذه  االحتف
ــم  الدع ــم  وتقدي ــودة  الج ــادئ  مب
ــل  وتفعي ــداد  إلع ــادي  وامل ــوي  املعن
األنظمة واألدلة الخاصة بالجودة يف 

املستويات املختلفة.
وأكدا أن جودة العملية التعليمية 
ــة التي تمر بها  ــم الظروف الصعب رغ
ــيل عنها مهما  ــن التخ ــالد، ال يمك الب

ــلوب  ــت الظروف كون الجودة أس كان
عمل وحياة.

ــرضه  ــذي ح ــل ال ــام الحف ويف خت
ــات التعليم األهيل  ــر عام مؤسس مدي
ــم العايل الدكتور عصام  بوزارة التعلي
ــيل عن مجلس اإلعتماد  محرم، وممث
األكاديمي وضمان الجودة، ومسئويل 
ــة  األهلي ــات  الجامع يف  ــودة  الج
ــداء  وعم ــوم  العل ــة  جامع ــادات  وقي
ــات، تم عرض تجربة الجودة يف  الكلي
ــوم والتكنولوجيا، تالها  ــة العل جامع
ــام  ــني يف نظ ــن والعامل ــم املربزي تكري

الجودة بالجامعة والكليات.
ــايل  ــم الع ــل وزارة التعلي وكان وكي
التخطيط  ــاع  العلمي لقط ــث  والبح
ــات التعليم األهيل  ومدير عام مؤسس
ــة ..  ــس الجامع ــب رئي ــوزارة ونائ بال
ــري العملية التعليمية  اطلعوا عىل س
ــة  والنوعي ــة  الحديث ــزات  والتجهي
ــنان والصيدلة  ــب واألس بكليات الط
ــزام  الت ــدى  وم ــات،  الطالب ــرع  بف
ــق املعايري  ــة بالجودة وتطبي الجامع

العاملية يف الربامج املعتمدة.
وتعرفوا عىل سري التطبيق العميل 
يف العيادات الطبية املختلفة والبنية 
ــة التي تمتلكها الجامعة، كما  التحتي
اطلعوا عىل املشاريع املضافة بالكلية 
ــة وصالة  ــة املغلق ــة الرياضي كالصال
ــعياً  س ــاردو  والبلي ــة  البدني ــة  اللياق
ــليمة  ــن الجامعة لتوفري البيئة الس م
واألجواء املتكاملة للعملية التعليمية 
ــوم الصحية فرع  ــب والعل ــة الط بكلي

الطالبات .

صنعاء/ سبأ
ــس املحيل  ــام املجل ــني ع ــش أم ناق
بأمانة العاصمة أمني جمعان أمس مع 
ــذاء العاملي  ــم لربنامج الغ ــل املقي املمث
ــبل  س ــون،  أندرس ــتيفن  س ــاء  بصنع
ــيق يف  ــب التعاون والتنس ــز جوان تعزي

املجاالت اإلغاثية واإلنسانية.
اللقاء تدخالت برنامج  ــتعرض  واس
ــاني  ــي واإلنس ــي اإلغاث ــذاء العامل الغ
ــرش  الع ــة  العاصم ــة  أمان ــات  بمديري
ــة  املحلي ــلطة  الس ــود  جه ــاندة  ومس
ــني، باإلضافة  ــف معاناة املواطن لتخفي
إىل مشاريع وأنشطة الربنامج اإلغاثية 

ــاعدات  ــم املس ــة لتقدي ــرتة املاضي ــالل الف ــذة خ املنف
ــني والنازحني يف عدد  ــن واملحتاج ــة للمترضري الغذائي

من مديريات األمانة .
ــرضه نائب املمثل املقيم لربنامج  وأكد اللقاء الذي ح
ــاعدات  ــع املس ــا، رضورة رف ــيل رض ــي ع ــذاء العامل الغ
ــة الراهنة مقارنة مع  ــن الربنامج خالل املرحل املقدمة م

ارتفاع عدد األرس املستهدفة يف العاصمة صنعاء.
ــة العاصمة  ــيل أمان ــام مح ــني ع ــد أم ــاء أك ويف اللق
ــرضرة والنازحة  ــي لألرس املت ــح ميدان أهمية عمل مس
ــاعدات الغذائية  ــة توزيع للمس ــة لوضع آلي واملحتاج
ــيداَ بجهود ودعم برنامج  ــتحقيها .. مش وإيصالها ملس
ــاندة السلطة  الغذاء العاملي اإلغاثي يف مديريات ومس

املحلية يف هذا الجانب.
ــلطة  ــتعرض األعباء الكبرية التي تواجهها الس واس
ــاني  ــحة املوارد املالية والوضع اإلنس املحلية يف ظل ش
ــة وأمانة  ــورة عام ــالد بص ــه الب ــر ب ــذي تم ــب ال الصع
العاصمة بوجه خاص يف مختلف القطاعات التنموية 
ــتهدافه  والخدمية والتي فرضها العدوان من خالل اس

كل مقومات الحياة ومقدرات الوطن.
ــوى  ــرار ق ــورة ق ــان خط ــد جمع وأك
ــة املنافذ  ــدوان بإغالق كاف ــف الع تحال
ــة،  ــة والربي ــة والجوي ــة البحري اليمني
ــانية  ــبب يف كارثة إنس ــد يتس والذي ق
ــهدها التاريخ .. مشريا إىل  كبرية لم يش
ــادة جماعية  ــرار يعد إعداماً وإب أن الق
بحق أبناء الشعب اليمني يف ظل مرأى 
ومسمع املجتمع الدويل واألمم املتحدة 

وكافة املنظمات الدولية اإلنسانية.
ــاون  التع ــز  تعزي ــة  أهمي ــد  أك ــا  كم
ــة العاصمة  ــة الفاعلة بني أمان والرشاك
ــرشكاء  وال ــي  العامل ــذاء  الغ ــج  وبرنام
ــاة  معان ــف  لتخفي ــة  الغذائي ــاعدات  للمس ــن  املنفذي
ــي واملنظمات  ــذاء العامل ــا برنامج الغ ــني.. داعي املواطن
ــانية  ــطتها اإلغاثية واإلنس ــة إىل مضاعفة أنش الدولي
ــف الفئات  ــمل مختل ــاعدات لتش ــادة كميات املس وزي
ــة وتزايد أعداد  ــاة واألوضاع الصعب ــرا لتفاقم املعان نظ

النازحني والحاالت املستهدفة بأمانة العاصمة.
ــذاء العاملي  ــم لربنامج الغ ــح املمثل املقي بدوره أوض
ــب يزداد  ــاني وصحي صع ــر بوضع إنس ــن يم أن اليم
ــرب والعودة إىل  ــوءا كل يوم، مما يتطلب إيقاف الح س
ــاعدات واإلغاثة  ــماح بوصول املس طاولة الحوار والس

للمحتاجني يف كافة أنحاء البالد.
وأكد أن الربنامج بصدد عمل مسح ميداني لتحديد 
ــرضرة  ــة واملت ــن األرس املحتاج ــتهدفة م ــات املس الفئ
ــة  ــا أمان ــا فيه ــات بم ــف املحافظ ــة يف مختل والنازح
ــاعدات الغذائية  ــال املس ــن إيص ــا يضم ــة بم العاصم

املقدمة من الربنامج للمستهدفني.
ــاريع  ــطة ومش ــتمرار أنش ــون اس ــد أندروس كما أك

الربنامج اإلغاثية واإلنسانية يف اليمن.

اليمن يحتفل باليوم العالمي للجودة بصنعاءاليمن يحتفل باليوم العالمي للجودة بصنعاء

جمعان يؤكد ضرورة رفع مساعدات برنامج جمعان يؤكد ضرورة رفع مساعدات برنامج 
الغذاء العالمي خالل المرحلة الراهنةالغذاء العالمي خالل المرحلة الراهنة

الثورة/ يحيى كرد 
اطلع أمس وزير التعليم الفني والتدريب املهني محسن عيل النقيب ومعه مدير 
ــري  التدريب والتأهيل  ــام صندوق  التدريب والتأهيل  بالوزارة عبدالعزيز عىل س ع

بكلية علوم الطوارئ الصحية والتقنية بالحديدة.
ــة  ــة النظري ــة التدريبي ــات الكلي ــام  وقاع ــر بأقس ــاف الوزي ــارة ط ــالل الزي وخ
ــيل  ــة الدكتور محمد الوش ــن عميد الكلي ــتمع الوزير م ــة  واس ــة العملي والتطبيقي
ــة والتأهيلية  ــدث األجهزة التدريبي ــزات الكلية بأح ــيل حول تجهي إىل رشح تفصي
ومراحل التدريب التي يمر بها الطالب والدور الكبري الذي تقوم به الكلية يف خدمة 
املجتمع من خالل املخرجات املؤهلة يف مجاالت طب الطوارئ واملعالجة التنفسية 
وضبط العدوى والتخدير وفني عمليات وعلوم الكوارث واألزمات وإدارة املنظمات.
ــاد وزير التعليم الفني والتدريب املهني بمستوى التجهيزات التي تمتلكها  وأش
ــات التدريبية والتأهيلية  النادرة التي تضمها الكلية ومنها طب  الكلية والتخصص
الطوارئ واملعالجة التنفسية وضبط علوم الكوارث واألزمات وإدارة املنظمات التي 
ــي تتعرض لها  ــرب العدوانية الت ــع وخاصة يف ظل الح ــاهم يف خدمة املجتم ستس

بالدنا .
ــات والعراقيل التي  ــة الصعوب ــل كاف ــتعمل عىل تذلي ــوزارة س ــىل أن ال ــداً ع مؤك
ــريا إىل  ــودة يف خدمة املجتمع .مش ــى تصل إىل األهداف املنش ــتواجه الكلية حت س
ــيتم  ــيكون بمحافظة الحديدة وس ــاع القادم للوزارة بكليات املجتمع  س أن االجتم
ــات املجتمع   ــل التي تواجه كلي ــات والعراقي ــاكل والصعوب ــة كافة املش فيه مناقش
ــا بالتعاون مع  ــىل وضع الحلول واملعالجات له ــات الجمهورية والعمل ع بمحافظ

الجميع.

ــير التعليم  ــى س ــع عل ــي يطل ــم الفن ــر التعلي ــير التعليم وزي ــى س ــع عل ــي يطل ــم الفن ــر التعلي وزي
والتأهيل بكلية علوم الطوارئ الصحية بالحديدةوالتأهيل بكلية علوم الطوارئ الصحية بالحديدة

الثورة/ محمد محمد إبراهيم
ــاع التعليم  ــدد وكيل أمانة العاصمة لقط ش
ــد  ــد الرفيق عىل رضورة حش ــباب األخ زي والش
ــاب  ــري الكت ــعبية لتوف ــمية والش ــود الرس الجه
ــة تحديات العملية التعليمية  املدريس ومعالج
ــاره الجائر عىل  ــدوان وحص ــا الع ــي فرضه الت

بالدنا..
ــني  ــد الرفيق -لدى افتتاحه فعالية تدش  وأك
ــذي أطلقته  ــاب املدريس ال ــرشوع توزيع الكت م
ــىل أهمية تضافر  ــرباس وتحديث~ ع منظمتا ن
ــعار الجميع للمسؤولية امللقاة  الجهود واستش

عىل عاتقهم إلنجاح العملية التعليمية.
وتطرق وكيل أمانة العاصمة لقطاع التعليم 
ــة  الصل ذات  ــا  القضاي ــة  جمل إىل  ــباب  والش
ــتمرار  ــاه اس ــري باتج ــمية لتوف ــود الرس بالجه
ــة رغم كل الظروف والعراقيل  العملية التعليمي
ــة  ــل املؤسس ــي يحاول العدوان فرضها لش الت
ــاج واإلمكانيات  ــات االحتي ــة، ومفارق التعليمي
ــا  ــدريس، مثمن ــاب امل ــري الكت ــا يف توف خصوص
صمود الرتبويني واستمرارهم يف تأدية واجبهم، 
منوها بجهود منظمة تحديث ومؤسسة نرباس 
ــدريس ألبنائنا  ــهامهما يف توفري الكتاب امل وإس
الطالب، الفتا اىل ان هذه الرشاكة يجب ان تكون 
قدوة لبقية املنظمات املدنية للدخول يف رشاكة 

أوسع واكرثة فائدة عىل العملية التعليمية..
ــث ألقاها  ــا منظمة تحدي ــدت كلمت ــا أك فيم

ــيد ومؤسسة نرباس ألقاها كمال  عيل عبد الرش
ــجاع الدين أهمية تفعيل الرشاكة املجتمعية  ش
ــبيل دعم  ــات املجتمع املدني يف س ودور منظم
ــني  ــة.. الفت ــؤولية وطني ــاره مس ــم باعتب التعلي
ــة بالرشاكة مع  ــث للتنمي ــة تحدي إىل إن منظم
ــل بمرشوع  ــرباس للتنمية بدء العم ــة ن مؤسس
ــدريس لتوزيعه عىل  ــاب امل ــري الكت ــع وتوف جم

املدارس األكرث احتياجا له ..
ــن  م ــق  تنطل ــرشوع  امل ــرة  فك أن  ــا  وأوضح
ــدارس وإعادة  ــتعادة الكتاب من الطالب وامل اس
تأهيله أو رشائه من السوق ومن ثم توزيعه عىل 
املدارس األكرث احتياجا، متطرقني إىل جهودهم 
يف  ــني  املاضي ــني  العام ــالل  خ ــهاماتهم  وإس
التخفيف من األعباء االقتصادية عىل املجتمع.

ــىل  ــس األع ــس املجل ــت رئي ــه لف ــن جانب م

ــم أبو الرجال إىل  ــات املجتمع املدني دره ملنظم
ــىل تفعيل  ــود والعمل ع ــيق الجه ــة تنس أهمي
ــا يمكنها من  ــات املجتمع املدني بم دور منظم
ــم العملية  ــول عليها يف دع ــدور املع ــام بال القي

التعليمية..
ــل وزارة  ــرضه وكي ــذي ح ــل ال ــل الحف تخل
ــد  ــز عب ــد العزي ــر عب ــتاذ عم ــط األس التخطي
ــفري  الغني وعدد من وكالء أمانة العاصمة والس
ــن وزارة الخارجية  ــان م ــارش قحط ــه م عبدالل
ــي- عرض  ــات املجتمع املدن ــن منظم ــدد م وع
ــول األرضار  ــات توعوية ح ــرت لفالش بالربوجك
التي لحقت بقطاع التعليم  ومادة تعريفية عن 
ــث للتنمية، تناولت رؤية املنظمة  منظمة تحدي
ــور  ــة لتط ــطة الداعم ــج واألنش ــذ الربام لتنفي

التعليم.

الرفيق: منظمات المجتمع المدني معنية باإلسهام الرفيق: منظمات المجتمع المدني معنية باإلسهام 
الفاعل في إنجاح العملية التعليميةالفاعل في إنجاح العملية التعليمية

حضر تدشين مشروع الكتاب المدرسي بأمانة العاصمة حضر تدشين مشروع الكتاب المدرسي بأمانة العاصمة 

دعا إلى تنفيذ مسح ميداني للفئات المستهدفةدعا إلى تنفيذ مسح ميداني للفئات المستهدفة

الثورة/ نورالدين القعاري
ــن رئيس  ــة املكلفة م ــة الوزاري ــت اللجن التق
ــة نائب رئيس  ــيايس األعىل برئاس املجلس الس
ــني مقبويل  ــة حس ــؤون االقتصادي ــوزراء للش ال
ــده محمد برش  ــارة عب ــة والتج ــر الصناع ووزي
ــس الخميس  ــعبان أم ــة صالح ش ــر املالي ووزي
ــني  ــتوردين وممثل ــة واملس ــرف التجاري ــع الغ م
ــى مجلس النواب  ــوك يف اجتماع بمبن ــن البن ع

ملناقشة التزام التجار عدم رفع األسعار.
ــؤون  للش ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ ــا  ودع
االقتصادية حسني مقبويل الجميع إىل التعاون 
ــس املجلس  ــكلة بقرار من رئي ــرب اللجنة املش ع
ــم  ــه ت ــويل إىل ان ــار مقب ــىل وأش ــيايس األع الس
ــدة وأفادوا بأن  ــع ممثيل األمم املتح االجتماع م
ــفن من ميناء الغاطس يف الحديدة  ــحب الس س
ــدى األمم املتحدة  ــو عبارة عن خطأ موظف ل ه
أدى إىل تفاعل التجار رسيعاً معه ما خلق نوعاً 
ــة من  ــاهم يف حال ــعار س ــة يف األس ــن املضارب م

الهلع عىل املواد.
ــعر الرصف  ــن املضاربة بس ــذر مقبويل م وح
ــع الرصافني وتم  ــاع م ــه تم االجتم ــاً إىل ان منوه
ــيتم إعادته إىل ماكان  ــعر الرصف وس تحديد س
ــب كي يصل إىل  ــه عن طريق العرض والطل علي

سعره الحقيقي.
واختتم حديثه إىل أن األوضاع مطمئنة والبد 
ــوق املحلية  من إيقاف املضاربة بالعملة يف الس
ــلعية  ــتعداد لتغطية املواد الس واللجنة عىل اس

بالعملة الصعبة تعاوناً مع التجار .
ــارة عبده  ــر الصناعة والتج ــار وزي ــا أش فيم
ــار املواد  ــع تج ــاع م ــرش إىل أن االجتم ــد ب محم
الغذائية والغرف التجارية وممثلني عن البنوك 
جاء بعد سلسلة من االجتماعات مع املشتقات 

النفطية والرصافني 
ويف ترصيح لـ"الثورة" قال الوزير عبده برش: 
تم االتفاق يوم أمس عىل التثبيت التنازيل لسعر 
ــام الريال  ــة أم ــالت الصعب ــدوالر والعم رصف ال
ــتوردون واملنتجون  ــي آملني أن يلتزم املس اليمن

ــعار مالم  وموزعو املواد الغذائية بعدم رفع األس
ــتوردي  ــوف يتم اتخاذ اإلجراءات أمام مس فس
ــم اتخاذها يف  ــا ت ــة كم ــواد الغذائي ــني امل ومنتج

تجار املشتقات النفطية.
ــة  املالي ــر  وزي ــعبان  ش ــح  صال ــال  ق ــدوره  ب
ــدوث  ــببات ح ــن مس ــث ع ــب البح ــه يج إىل ان
ــكلة وأثرها عىل الحياة االقتصادية وكيفية  املش
ــا يحتاجه  ــة موضوعية مل ــا عرب دراس معالجته
ــيداً بدور وزارة الصناعة والتجارة  املجتمع، مش
ــة التعامل  ــاً واضحاً لكيفي ــك برنامج ــي تمل الت
ــل الضوابط  ــداً عىل وجوب عم ــوق مؤك مع الس
واإلدراك بأن الحرب من قبل العدوان عىل اليمن 

أصبح اقتصادياً ومكشوف يف نفس الوقت.
ــا  ــات منه ــن التوصي ــدد م ــروج بع ــم الخ وت
ــعار وتعميم  عدم رفع تجار املواد الغذائية لألس
ــع الطريق عىل  ــم قط ــعار ليت ــرش عىل األس بالن
ــكيل لجنة من وزارة املالية  مفتعيل األزمات وتش
ــزول  للن ــة  والصناع ــس  واملقايي ــات  واملواصف

امليداني إىل السوق املحلية.

اللجنة الوزارية تعقد اجتماعًا مع تجار المواد الغذائية اللجنة الوزارية تعقد اجتماعًا مع تجار المواد الغذائية 
والغرف التجارية لبحث تداعيات ارتفاع األسعاروالغرف التجارية لبحث تداعيات ارتفاع األسعار

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران :

- مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات 
مرتزقة الجيش السعودي يف تبة الخشباء

ــتهدف  تس ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــدى التباب  ــعوديني يف إح ــات للجنود الس تجمع

بموقع الرشفة
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات 

مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخرضاء
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات 

للجنود السعوديني يف موقع الرشفة
عسري :

ــدك تحصينات  ــش واللجان ت ــة الجي - مدفعي
ــع  موق ــف  خل ــعوديني  الس ــود  الجن ــات  وتجمع

املسيال
- قنص مرتزق قبالة منفذ علب

جيزان :
ــتهدف تجمعات للجنود  ــف مدفعي يس - قص

السعوديني يف موقع العبادية

االربعاء 2017/11/8       

البيضاء :
ــدوان يف هجوم  ــة الع ــى من مرتزق ــىل وجرح - قت

مباغت عىل مواقعهم يف األجردي بمديرية الزاهر
- قنص مرتزق يف قيفة

ــش واللجان  ــكرية ملجاهدي الجي ــة عس - عملي
عىل مواقع املرتزقة انتهت بالسيطرة عىل عدة مواقع 

يف مديرية ذي ناعم
ــالل  خ ــة  املرتزق ــوف  صف يف  ــى  وجرح ــىل  قت  -
ــتعادة املواقع التي سيطر عليها  محاولة فاشلة الس

املجاهدون يف مديرية ذي ناعم
مأرب :

ــة العدوان  ــع مرتزق ــة عىل مواق ــة هجومي - عملي
ــى يف  ــىل وجرح ــة رصواح وقت ــار بمديري ــة املط يف تب

صفوفهم
- مرصع 2 من املرتزقة  يف مديرية رصواح

تعز :
ــدوان يف املكلكل  ــلل ملرتزقة الع - صد محاولة تس

بجبهة املدينة وخسائر برشية يف صفوفهم
ــة العدوان  ــكرية تابعة ملرتزق ــري جرافة عس - تدم
بقذائف املدفعية شمال معسكر خالد بمديرية موزع
ــر عملية  ــوف املرتزقة إث ــى يف صف ــىل وجرح - قت
ــان عىل مواقعهم يف  ــة ملجاهدي الجيش واللج نوعي

الشقب بمديرية صرب املوادم
ــتهدف تجمعات  ــة الجيش واللجان تس - مدفعي
ــلة  والسلس ــام  اإلم ــكر  معس يف  ــدوان  الع ــة  املرتزق

الجبلية رشق مديرية ذباب
ــذون  ــعبية ينف ــان الش ــش واللج ــال الجي - أبط
ــس  ــة يف املفالي ــع للمرتزق ــىل مواق ــارة ع ــة إغ عملي

بحيفان وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــخ  ــن صواري ــدد م ــزال2 وع ــاروخ زل ــالق ص - إط
ــىل تجمعات املرتزقة  ــا وقذائف املدفعية ع الكاتيوش

بالهاميل
ــة العدوان يف جبهة  ــكرية ملرتزق - تدمري آلية عس

الشقب بمديرية صرب املوادم
ــتهدف تجمعات  ــة الجيش واللجان تس - مدفعي

للمرتزقة رشق معسكر األمام بمديرية ذباب
ــة بمحافظة  ــزق يف مناطق متفرق ــص 12 مرت - قن

تعز
ــتهدف تجمعات  ــة الجيش واللجان تس - مدفعي

للمرتزقة يف الصيار وتبة الشبكة بمديرية الصلو
نهم :

ــىل الحول وتبة القناصني  - كرس زحف للرتزقة ع
ــى يف  ــىل والجرح القت ــن  ــدد م ــقوط ع ــم وس يف نه

صفوفهم والذ بالفرار من تبقى منهم
ــه يف  ــاروخ موج ــكرية بص ــة عس ــري مدرع - تدم

الحوف بجبهة نهم
ــتهدف تجمعات للمرتزقة يف  - قصف مدفعي يس

نهم ومرصع وجرح أكرث من عرشة منهم
- قنص 5  من املرتزقة يف جبهة نهم

الضالع :
ــات للمرتزقة  ــتهدف تجمع ــف مدفعي يس - قص

يف يعيس
لحج :

ــص 3 من املرتزقة يف مناطق متفرقة بمديرية  - قن
كهبوب

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة :
ــن  ــعودي األمريكي يش ــريان العدوان الس - ط

غارتني عىل منطقة آل قراد بمديرية #باقم
ــن 4  ــعودي األمريكي يش - طريان العدوان الس

غارات عىل منطقة األجارش بمديرية كتاف
- 5 غارات لطريان العدوان السعودي األمريكي 

عىل منطقة الثعبان بمديرية باقم
ــة رازح  ــاء مديري ــن أبن ــن م ــهاد مواط - استش

بنريان حرس الحدود السعودي
ــعودي  س ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  -
رازح  ــة  مديري ــن  م ــة  متفرق ــق  مناط ــتهدف  يس

الحدودية
مأرب :

ــن 5  ــعودي األمريكي يش - طريان العدوان الس
غارات عىل مديرية رصواح

تعز :
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــارة لطريان الع - غ

شمال رشق معسكر خالد بمديرية #موزع
ــل  ــمال يخت ــدوان ش ــريان الع ــارات لط - 4 غ

بمديرية املخا
صنعاء :

- 4 غارات لطريان العدوان السعودي األمريكي 
عىل مدرسة الحرس يف جولة الجمنة

ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــارة لطريان الع - غ
ــىل املعهد الفني للجوية بمنطقة جدر بمديرية  ع

بني الحارث
ــن 6  ــعودي األمريكي يش - طريان العدوان الس

غارات عىل الكلية الحربية يف منطقة الروضة
عسري :

- طريان العدوان السعودي األمريكي يشن 11 
غارة عىل مدينة الربوعة

نجران :
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــارة لطريان الع - غ

عىل موقع الشبكة

إعداد / عبدالصمد الخوالني 
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املحويت / سبأ 
ــكان  ــة والس ــة العام ــر الصح ــد وزي تفق
الدكتور محمد سالم بن حفيظ ومعه وكيل 
ــاعد أحمد يحيى  ــت املس ــة املحوي محافظ
ــن  ــدد م ــة يف ع ــاع الصحي ــش األوض األخف

املرافق بمحافظة املحويت.
ــظ  حفي ــن  ب ــر  الوزي ــع  اطل ــث  حي
ــفى  ــل األخفش عىل أوضاع املستش والوكي
ــات  ــة والخدم ــز املحافظ ــوري بمرك الجمه
ــي  ــات الت ــا والصعوب ــي يقدمه ــة الت الطبي
ــم  ــتمرار العدوان الغاش ــه يف ظل اس تواجه

والحصار .
ــة  الصح ــب  مكت ــر  مدي ــن  م ــتمعا  واس
ــش ومدير  ــني حبي ــور أم ــة الدكت باملحافظ
ــارص الذاري  ــد الن ــور عب ــفى الدكت املستش
ــي يقدمها  ــول الخدمات الت ــاح ح إىل إيض
املستشفى واحتياجاته يف املجاالت الفنية 
ــات الكوادر  ــة والتخصصية ومتطلب والطبي

الفنية واألطباء واألخصائيني .
ــد  بتزوي ــظ  حفي ــن  ب ــر  الوزي ــه  ووج
األرسة  ــن  م ــه  يحتاج ــا  بم ــفى  املستش
واألجهزة الطبية والوسائل التشخيصية .. 
ــتوى األداء يف املستشفى رغم  مشيدا بمس
ــق الصحية يف ظل  الظروف الصعبة للمراف
ــار ونفاد مخزون  ــتمرار العدوان والحص اس

األدوية واملستلزمات الطبية .
ــكان  والس ــة  العام ــة  الصح ــر  وزي وزار 
ــة الحادة  ــهاالت املائي ــة اإلس ــز معالج مرك

ــامه املختلفة والقدرات  ــفى وأقس باملستش
ــىل  ــع ع ــز .. واطل ــة يف املرك ــة والبرشي الفني
ــرىض  امل ــال  إقب ــراء  ج ــز  املرك ــات  احتياج

واملصابني باإلسهاالت والكولريا.
واستمع من منسق اإلنذار املبكر للكولريا 
ــول  ح رشح  إىل  ــل  جمي ــع  مطي ــور  الدكت
ــتلزمات العالجية التي  ــاع املركز واملس أوض
ــاالت املصابة والتي  يحتاجها ملعالجة الح

تفوق قدرات املركز وإمكانياته املتاحة.
ــة تعزيز  ــظ أهمي ــر بن حفي ــد الوزي وأك
ــة الكولريا واألمراض املختلفة  جهود مواجه
ــا يقدمه  ــيدا بم ــق املحافظة .. مش يف مناط
ــهاالت  ــات يف معالجة اإلس ــز من خدم املرك

"الكولريا ".
ــق الصحية يف املحويت  ــوه بدور املراف ون

ــالل  ــريا خ ــاء الكول ــة وب ــا يف مواجه ودوره
ــات الدولية  ــة .. داعيا املنظم ــرتة املاضي الف
ــم  الدع ــم  تقدي إىل  ــة  واإلغاثي ــانية  اإلنس
للمرافق الصحية باملحويت بما يمكنها من 
ــم الرعاية الصحية  ــة الكولريا وتقدي مواجه

للمرىض.
ــر الصحة ووكيل محافظة  كما تفقد وزي
ــوم الصحية  ــاعد معهد العل ــت املس املحوي
ــالب  الط ــكن  لس ــة  الداخلي ــام  واألقس
ــطة التدريبية  ــد واألنش ــات باملعه والطالب
ــتمعا من مدير  ــد .. واس ــة يف املعه والتأهيلي
ــني إىل رشح  ــدة والعامل ــد القه ــد أحم املعه
ــطة والدورات التدريبية  حول طبيعة األنش

والتأهيلية املختلفة التي ينفذها املعهد.
ــر بن حفيظ عىل أوضاع  كما اطلع الوزي

ــفى  ــيل الكىل الصناعية باملستش مركز غس
ــا  يقدمه ــي  الت ــات  والخدم ــوري  الجمه
ــتمع من  ــي يواجهها، واس ــات الت والصعوب
ــده  ــور عب ــز الدكت ــذي للمرك ــر التنفي املدي
ــزارق والعاملني إىل رشح حول احتياجات  م
ــه العمل فيه  ــز والصعوبات التي تواج املرك
ــع ألف  ــي يقدمها بواق ــات الت ــذا الخدم وك
ــهريا ألكرث من 200 حالة  ــة غسيل ش جلس
مصابة بالفشل الكلوي، يف ظل تزايد أعداد 

املرىض املصابني بالفشل الكلوي.
ــكان  ــر الصحة العامة والس ــح وزي وأوض
ــظ أن زيارته  ــالم بن حفي الدكتور محمد س
ــياق الزيارات  ملحافظة املحويت تأتي يف س
ــفيات  املستش ــاع  أوض ــد  لتفق ــة  امليداني
ــن املحافظات  ــة يف عدد م ــق الصحي واملراف
ــىل  ع ــالع  واالط ــا  فيه األداء  ــم  وتقيي

احتياجاتها ومتطلباتها.
وأشار إىل الصعوبات التي تواجه املرافق 
ــتمرار العدوان والحصار  الصحية جراء اس
ــزون  املخ ــاد  نف إىل  أدى  ــذي  وال ــر  الجائ
ــه خالل  ــيدا بما ملس ــي وغريها .. مش الدوائ
ــني والكوادر  ــن تميز يف أداء العامل الزيارة م

الطبية باملرافق الصحية باملحويت .
ــل املحافظة  ــالل الزيارة وكي ــا خ رافقهم
ــى إبراهيم ونائب مدير  لقطاع التنمية يحي
ــد عبد القادر املأخذي  أمن املحافظة العمي
ــوم  العم ــدراء  وم ــؤولني  املس ــن  م ــدد  وع

باملحافظة.

االطالع على أوضاع واحتياجات المرافق الصحية بالمحويتاالطالع على أوضاع واحتياجات المرافق الصحية بالمحويت

النائب العام
ــق  واملواثي ــوء  اللج ــون  لقان ــية  األساس ــادر  واملص  
الخاصة بحقوق اإلنسان واالتفاقيات الخاصة بحماية 
ــية يف  ــة واملفاهيم األساس ــام املفوضي ــمولني باهتم املش

قانون اللجوء .
ــطة تدريبية  ــا أنش ــي تخلله ــة الت ــام الحلق ويف خت
ــامية  ــائل الحماية التي تقوم بها املفوضية الس عن وس

لالجئني، تم توزيع الشهادات عىل املشاركني.

السيسي: خروج سوريا
ــبع املاضية، هو خروج  ــنوات الس إن ما حدث يف الس
ــكل أو  ــن املعادلة بش ــا واليمن م ــوريا وليبي ــراق وس الع

ــرتاتيجي  ــل يف التوازن االس ــدث خل ــايل ح ــر، وبالت بآخ
ــىل أمننا  ــراغ يؤثر ع ــدث ف ــب أن يح ــة، وال يج يف املنطق
ــون لدينا معدات  ــد أن تك ــايل كان ال ب ــتقرارنا، وبالت واس
ــكرية ملجابهة اإلرهاب، الذي نرى أنه ال ينحرص يف  عس
ــنوات يف سوريا  ــتمرت 3 س املنطقة حتى بعد حملة اس
ــراق بتحالف من أقوى دولة يف العالم، وبالتايل ال بد  والع
ــر املبارش عىل  ــىل التعامل مع الخط ــون قادرين ع أن نك

مرص.
 ،RT ــؤال لـ ــييس ردا عىل س ــياق، أكد الس يف هذا الس
ــري خليفة حفرت ال يعني رفضها أبدا  أن دعم مرص للمش
ــم الجيش الوطني  ــرساج، وأضاف: ندع لحكومة فايز ال

الليبي، وندعم مؤسسات الدولة الليبية.

السعودية وإيران
ــا يتعلق بالعالقات مع إيران ودول الخليج، قال  وفيم
ــييس: ندعم حلفاءنا الخليجيني ونرفض أي تهديد  الس

ألمنهم الداخيل.
ــؤون الدول  ــا طهران إىل الكف عن التدخل يف ش ودع
ــكري ضد  ــد رفض مرص التدخل العس ــرى، لكنه أك األخ
ــات  ــل األزم ــىل رضورة ح ــدد ع ــه وش ــزب الل ــران و ح إي

اإلقليمية  عرب الحوار.
ــا يحدث فيها خالل  ــرى أن املنطقة يكفيها م وقال: ن
ــكاليات  ــن اضطراب وشإش ــبع املاضية م ــنوات الس الس
ــتقرارنا، مشددا عىل رضورة التعامل  تؤثر عىل أمننا واس
بحذر شديد حتى ال تضاف إشكاليات أخرى يف املنطقة.

ــعودية  ــرصي، أن األوضاع يف الس ــس امل ــرب الرئي واعت
ــا يف قيادات  ــاف أنه واثق تمام ــتقرة، وأض مطمئنة ومس
ــعودية، ويف قدرتها عىل التعامل مع  اململكة العربية الس

األوضاع الداخلية وإدارة األمور بحكمة وعزم.
املصالحة الفلسطينية

ــة  املصالح ــق  تحقي يف  ــرص  م دور  ــص  يخ ــا  وفيم
ــعى  ــييس، إن القاهرة كانت تس ــال الس ــطينية، ق الفلس
ــطيني األمن  ــق للمواطن الفلس ــا إليجاد حل يحق دائم
ــة كانت أحد  ــار إىل أن املصالح ــريا، وأش ــذي تأخر كث ال
ــالم، ألن التحرك  ــتئناف عملية الس العنارص املهمة الس
ــور إىل ما قبل  ــودة األم ــاج إىل ع ــالم يحت ــة الس يف عملي
ــزة تحت  ــاع غ ــة والقط ــون الضف ــأن تك ــام 2005 ، ب الع

ــلطة الفلسطينية، وتفتح املعابر مرة أخرى  سيطرة الس
ــى ال تتزايد  ــكان القطاع وحت ــف الضغط عىل س لتخفي

حالة التطرف يف غزة.

عالقات دولية متوازنة
ــرتاتيجية مع  ــييس إىل أن ملرص رشاكة اس ــار الس وأش
ــالده تدير عالقاتها مع الجميع  الصني، لكنه أضاف أن ب
ــاب طرف آخر، الفتا إىل أن فكرة  بتوازن وليس عىل حس
االستقطاب تجاوزتها األحداث، وهذه ثوابت سياستنا، 
ــيا  حيث إن لنا عالقات متوازنة مع أمريكا والصني وروس

يف إطار من رشاكة اسرتاتيجية شاملة.
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