
صنعاء / سبأ
أكد وزير التعليم الفني والتدريب املهني 
محسن النقيب ان الوزارة تحرص عىل دعم 
ــة املطلوبة يف مختلف  التخصصات النوعي

التخصصات ومنها الجانب الطبي.
ــل تخريج الدفعة الثالثة  وقال خالل حف
ــدي االطباء   ــة ومساع ــي الصيدل من قسم
ــوم املعالجة التنفسية  ــة الثانية دبل والدفع
بمعهد بلقيس اليمن الطبي أمس بصنعاء، 
ــات  ــاب والشاب ــن الشب ــة م ــذه الكوكب ان ه
ــة نوعية ومتميزة  ــني يمثلون اضاف الخريج
ــي ، مشيدا  ــل الطب ــل يف الحق ــوق العم لس
ــد يف مواصلة التدريس  ــود قيادة املعه بجه
ــروف التي  ــم الظ ــل رغ ــذا الحف ــم ه وتنظي
ــدوان السعودي  ــراء الع ــا الوطن ج يمر به

االمريكي  الغاشم عىل اليمن.
ــرار  استم ان  ــب  النقي ــر  الوزي ــرب  واعت
العملية التعليمية يف املؤسسات  التدريبية 
ــال  أشك ــد   أح ــة،  والخاص ــة  الحكومي
 ، ــدوان  الع ــه  وج يف  ــود  والصم ــدي  التح
ــني والخريجني ومتمنيا لهم  مهنئا الخريج

التوفيق يف مستقبلهم العميل.
ــس  ــد بلقي ــد معه ــرب عمي ــه ع ــن جانب م
ــن سعادته  ــي مشري اليافعي ع اليمن الطب
ــاء بتخريج دفعة جديدة  البالغة يف االحتف
ــدا ان هذه  ــات املعهد، مؤك ــن طالب وطالب م
ــال  ولي ــام  ألي ــا  تتويج ــي  تأت ــة  االحتفالي
ــوا اىل هذه  ــد واملثابرة ليصل ــا يف الج قضوه
ــي يقطفوا خالل  ــة الت ــة االستثنائي اللحظ

ثمرة جهدهم.
وأشار اىل أن املعهد وبالرغم من الظروف 
الصعبة حرص عىل تقديم خدمات تدريبية 
ــة للطالب املنتسبني بهدف  وتدريسية عالي
ــا بما  ــم وتطويره ــم ومعارفه ــز قدراته تعزي
ــات  الرعاية  ــاء بمستوى خدم ــل االرتق يكف
ــي سيقدمونها يف  ــة الت ــة والعالجي الصحي

واقعهم العميل.
وثمن جهود وزارة التعليم الفني املبذولة 
يف تقديم الدعم للمعاهد والكليات الخاصة 
ــار حرصها عىل  ــف املجاالت يف اط يف مختل
ــي واملهني اىل  ــع التعليم الفن ــاء بواق االرتق

مستويات افضل.
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صنعاء-سبأ
عقد بصنعاء أمس لقاء تشاوري 
ــدرة  الق ــز  تعزي ــرشوع  مل ــي  ختام
ــي،  ــف اليمن ــود يف الري ــىل الصم ع
ــة التنمية املستدامة  نظمته مؤسس
ــج األمم املتحدة  ــة مع برنام بالرشاك
ــي) بتمويل  ــي (يو إن دي ب اإلنمائ

من االتحاد األوروبي.
ــذ  تنفي ــل  مراح ــاء  اللق ــش  ناق
ــداف واملخرجات  املرشوع وأهم األه
الرئيسية له وكذا استعراض قصص 
ــن  م ــن  ملستفيدي ــع  مشاري ــاح  نج
ــم  واسل ــرة  والزه ــل  باج ــات  مديري

وعبس.
ــر التخطيط  ــد وزي ــاء أك ويف اللق
والتعاون الدويل عبد العزيز الكميم 
ــني  وتمك ــود  الصم ــز  تعزي ــة  أهمي
املستهدفني يف املديريات املستهدفة 
ــالل التدريب وتنمية املهارات  من خ
ــرية ملواجهة  ــع صغ ــاد مشاري وإيج

ــة الصعبة وتوفري  ــروف املعيشي الظ
فرص عمل مستدامة.

ــون عام  ــه يف أن يك ــن أمل وعرب ع
ــاق وتجاوز  ــام السالم والوف 2018 ع
ــالد جراء  ــر بها الب ــة التي تم املحن
ــا جهود  ــار.. مثمن ــدوان والحص الع
ــج األمم  ــة وبرنام ــة املستدام التنمي
املتحدة اإلنمائي واالتحاد األوروبي 

إليجاد مشاريع صغرية وفرص عمل 
مستدامة للمجتمعات اليمنية.

ــة  رئيس ــارت  أش ــا  جانبه ــن  م
ــة آسيا  ــة املستدام ــة التنمي مؤسس
املرشقي إىل أهمية مساعدة املجتمع 
ــو بناء الوطن  ــرضر واالتجاه نح املت

وخلق فرص عمل.
ــز  تعزي ــرشوع  م أن  ــت  وأوضح
ــي بمحافظتي حجة  الصمود الريف
ــدة مراحل  ــدة والذي مر بع والحدي
ــالل االستشارات  وتدخالت ومن خ
ــاوز العديد من  ــم تج ــات، ت والرشاك
ــق مشاريع مدرة  الصعوبات وتحقي
ــات الضعيفة يف  ــل لذوي الفئ للدخ
ــي .. الفتة إىل رضورة  املجتمع الريف
ــل  ــط لعم ــن التخطي ــادة م االستف
ــذة يف األربع املديريات  مشاريع منف

املستهدفة.
ــج  الربنام ــل  ممث ــرب  اعت ــدوره  ب
ــم املتحدة "يو إن دي  اإلنمائي لألم

بي" فؤاد القديس انعقاد التشاوري 
تقييم ملا تم إنجازه وخاصة مشاركة 
النازحني واملترضرين جراء الظروف 

الراهنة التي تمر بها البالد .
ــال " إن املنهجية حددت قبل  وق
ــان لها مراجعة قبل  أربع سنوات وك
ــث ملراجعة  ــاء الثال ــذا اللق ــام وه ع
ــم تطويرها مع  ــة بحيث يت املنهجي

االحتياجات القادمة ".
ــة  املاضي ــة  املرحل أن  إىل  ــار  وأش
ــق فرص  ــز عىل خل ــم الرتكي ــان يت ك
عمل وحاليا تحسني سبل املعيشة 
ــل مستدامة، وكان هناك  وفرص عم
النقد مقابل العمل إليجاد رأس مال 
ــدر للدخل يف املستقبل  يستثمر وم
وهذه وسيلة دخل إضايف إىل جانب 

فرص عمل أخرى.
ــاوري وكيال  التش ــاء  اللق ــرض  ح
ــدة محمد  ــة والحدي ــة حج محافظ

القايض وهاشم العزعزي.
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صنعاء / سبأ
ناقش اجتماع عقد أمس بني أمانة 
ــة وزير  ــاه برئاس ــة ووزارة املي العاصم
ــدس نبيل عبدالله  املياه والبيئة املهن
ــود عباد،  ــني العاصمة حم الوزير وأم
جوانب التعاون والتنسيق بني الوزارة 

وأمانة العاصمة.
ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ــد  وأك
ــي  عبدالغن ــاه  املي وزارة  أول  ــل  وكي
ــل أمانة العاصمة لقطاع  املداني ووكي
ــة  أهمي ــاف،  السق ــيل  ع ــات  الخدم
تعزيز التعاون وخاصة تفعيل نشاط 
ــي  الصح ــرصف  وال ــاه  املي ــة  مؤسس
ــة دعمها يف مختلف  باألمانة وإمكاني
ــاه  املي ــخ  ض ــن  يضم ــا  بم ــب  الجوان
ــر ويف فرتات  ــني بشكل مستم للمواطن

متقاربة.
ــم  ــاع رضورة دع ــد االجتم ــا أك كم
ــرصف الصحي بأمانة  ــاع املياه وال قط
ــة  األمان ــني  ب ــق  بالتنسي ــة  العاصم
ــاه وحشد الطاقات وتوجيه  ووزارة املي
ــة  املانح ــات  املنظم ــل  عم ــل  وتسهي
ــة اإلجراءات بما من شأنه  وتذليل كاف

تفعيل دور ونشاط املؤسسة يف تقديم 
خدماتها للمواطنني.

ــاه والبيئة بجهود  ــر املي وأشاد وزي
ــة  بأمان ــة  املحلي ــة  السلط ــم  ودع
ــة ملؤسسة املياه وكذا تعاونها  العاصم
ــب ..  ــف الجوان ــوزارة يف مختل ــع ال م
مؤكدا استمرار دعم وزارة املياه ألمانة 
العاصمة بما يكفل توفري خدمة املياه 

والرصف الصحي للمواطنني.
ــرص الوزارة  ــر إىل ح ــرق الوزي وتط
ــع  جمي ــع  م ــل  التواص ــز  تعزي ــىل  ع
ــات املانحة  ــات الدولية والجه املنظم
ــاه  ــاع املي ــم قط ــأن دع ــة بش والداعم
ــن  م ــا  وغريه ــة  العاصم ــة  أمان يف 
ــات. .. مؤكدا استعداد الوزارة  املحافظ
ــود أمانة العاصمة  مساندة ودعم جه

يف مختلف الجوانب.
ــم  ــة دع ــني العاصم ــن أم ــا ثم فيم
ــدة وزارة املياه لجهود السلطة  ومسان
ــة  ــات العام ــري الخدم ــة يف توف املحلي
ــا يتعلق بخدمة  ــني خاصة م للمواطن

توفري املياه والرصف الصحي.
ــادة السلطة  ــرص قي ــد عباد ح وأك

ــز التعاون  ــة باألمانة عىل تعزي املحلي
ــع وزارة املياه يف دعم وتفعيل نشاط  م
ــي  الصح ــرصف  وال ــاه  املي ــة  مؤسس
لتعزيز ضخ املياه للمواطنني وتخفيف 

معاناتهم.
ــني  ب ــق  التنسي ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــاه للتغلب  ــة العاصمة ووزارة املي أمان
ــات والصعاب وبما يكفل  عىل التحدي

استمرار خدمة املياه للمواطنني.
ــاع إىل الصعوبات  ــع االجتم واستم
ــاه والرصف  ــه مؤسسة املي التي تواج
الصحي بأمانة العاصمة يف ظل شحة 
ــة  ــات املتاح ــة واإلمكاني ــوارد املالي امل
ــدوان واستهدافه  ــرار الع ــراء استم ج
ــات  ــة القطاع ــج لكاف ــارش واملمنه املب

االقتصادية والخدمية.
ــن وكالء  ــدد م ــاع ع ــرض االجتم ح
ــن والقائم  ــة املساعدي ــة العاصم أمان
ــاه  ــة املي ــام مؤسس ــر ع ــال مدي بأعم
ــس  ــد مداع ــدس محم ــة املهن باألمان
ــني بوزارة املياه وأمانة  وعدد من املعني

العاصمة.

إب/سبأ
ــد  ــظ إب عبدالواح ــح محاف افتت
ــل مياه  ــرب تحلي ــس مخت ــالح أم ص
ــة العامة  ــرع الهيئ ــرشب التابع لف ال
للموارد املائية باملحافظة بتكلفة 18 
ــن الحكومة  ــال بتمويل م مليون ري

الهولندية ومساهمة من الهيئة.
ــراء  إج إىل  ــرشوع  امل ــدف  يه
ــة  ــة والكيميائي ــل الفيزيائي التحالي
ــاه ملعرفة  املي لعينات  ــة  والبيولوجي
ــات  للمواصف ــا  مطابقته ــدى  م
ــع الحلول  ــس العاملية ووض واملقايي

املناسبة ملعالجتها.
ــاح استمع املحافظ  وخالل االفتت
ــني عىل املخترب إىل  صالح من القائم
ــرشوع  ــاء امل ــل إنش ــن مراح رشح ع
ــة  الالزم ــزات  والتجهي ــه  ومكونات
ــات املختلفة والتي  إلجراء الفحوص
ــربات  املخت ــزة  أجه ــري  توف ــت  شمل
ــف  والكواش ــة  الطبي ــزة  واألجه
ــة  ومنظوم ــة  املختربي ــل  واملحالي

ــد كهربائي  ــة الشمسية ومول الطاق
ــرى  ــات األخ ــن املستلزم ــا م وغريه
باإلضافة إىل توفري الخربات وتدريب 

وتأهيل الكادر الوظيفي .
إب  ــظ  محاف ــد  أك ــاح  االفتت ويف 
ــة متطلبات  ــري بقي ــداد لتوف االستع
واألدوات  ــزة  األجه ــن  م ــرب  املخت
ــزة الحالية  ــة لتشغيل األجه الالزم
نظرا ألهمية املرشوع يف تفعيل الدور 

ــة العامة للموارد  الرقابي لفرع الهيئ
املائية عىل نوعية املياه باإلضافة إىل 
أهميته يف الحد من انتشار األمراض 
ــة املختلفة من خالل تحليل  واألوبئ

مياه الرشب ومعالجتها.
ــرب  املخت ــىل  ع ــني  القائم ــث  وح
ــة التطورات الحديثة  برضورة مواكب
يف مجال تحليل املياه وفقا للمعايري 

واملقاييس الدولية.
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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران :

ــدف  ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي
تجمعات مرتزقة الجيش السعودي يف منفذ 

الخرضاء
ــة  الشعبي ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــود السعوديني يف  ــدف  تجمعات الجن تسته

موقع املخروق الكبري وخلف مثلث العشة
- قنص جندي سعودي يف موقع الهجلة

ــل بمرتزقة  ــري محم ــري طقم عسك - تدم
ــودي بعبوة ناسفة قبالة منفذ  الجيش السع

الخرضاء
- انكسار زحف ملرتزقة الجيش السعودي 

عىل منطقة عرق االبرت #جيزان :
ــدف  ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــني ومرتزقتهم يف  تجمعات للجنود السعودي

قرية قوى
- قنص جندي سعودي يف قائم زبيد

عسري :
ــص جنديني سعوديني يف رقابة سهوة  - قن

بالربوعة
ــش  ــة الجي ــات مرتزق ــداف تجمع - استه
السعودي يف رقابة الهنجر بقذائف املدفعية

- قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي يف 
جبل سبحطل

السبت 2017/12/30       

حجة :
ــن  م ــن  تتمك ــة  الجوي ــات  الدفاع  -
ــة  مديري يف  ــالع  استط ــرة  طائ ــاط  إسق

حرض الحدودية
الجوف :

ــريون عىل تبة  ــش واللجان يغ - الجي
ــل بعد قصف  ــة الغي ــني بمديري القناص
ــر يف  ــة خسائ ــدون املرتزق ــي ويكب مدفع

األرواح
ــني  ــة بعبوت ــني للمرتزق ــار آليت - انفج
ــن كان  ــرصع م ــني وم ــني بالخليف ناسفت

عىل متنهما
ــش واللجان ينفذون  - مجاهدو الجي
ــة إغارة عىل مواقع مرتزقة العدوان  عملي
ــىل وجرحى يف  ــني وسقوط قت يف الخليف

صفوفهم
تعز :

ــش واللجان ينفذون  - مجاهدو الجي
ــة  ــع مستحدث ــىل مواق ــارة ع ــة إغ عملي
ــوزع وسقوط  ــدوان شمال م ــة الع ملرتزق

قتىل وجرحى يف صفوفهم
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
ــة العدوان جنوب جبهة  تجمعات ملرتزق

الحريقية بمديرية ذباب
يف  ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــة  آلي ــراق  إح  -

منطقة الدفاع الجوي بمديرية بريباشا
لحج :

ــش واللجان الشعبية  - مدفعية الجي
تستهدف تجمعات املرتزقة رشق كهبوب

البيضاء :
ــوف املرتزقة  ــى يف صف ــىل وجرح - قت
ــش واللجان  ــة نوعية للجي خالل عملي

عىل مواقعهم أسفل عقبة مكرياس
شبوة :

ــة العدوان يف أعىل  - تدمري آلية ملرتزق
ــه ومرصع  ــاروخ موج ــان بص وادي بيح

طاقمها

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة :
ــاء  نس  3 و  ــال  أطف  6 ــاد  استشه  -
ــان حصيلة 15 غارة عىل مزرعة  وجريح
ــغ بمنطقة  ــى دنب ــد يحي ــن محم املواط

الدنني بمديرية الخوخة
ــًح يف 4  ــدا وجري ــن 20 شهي ــرث م - أك
ــرب  ــارات بالق ــت 3 سي ــارات استهدف غ
ــل مديرية  ــم عند مدخ ــد املطاع من أح

الجراحي
ــارة  غ يف  ــني  مواطن  4 ــاد  استشه  -
ــيس بمدخل  ــارة نوع تاك ــت سي استهدف

مدينة الجراحي
صعدة :

- 3 غارات عىل منطقتي القد واألزهور 
بمديرية رازح الحدودية

ــان  صبح آل  ــة  منطق ــىل  ع ــارة  غ  -
بمديرية باقم

ــظ  املالحي ــة  منطق ــىل  ع ــان  غارت  -
بمديرية الظاهر

صنعاء :
- غارتان عىل منطقة النهدين

مارب :
- 3 غارات عىل مديرية رصواح 2 منها 

عىل منازل املواطنني يف آل الزايدي
حجة :

- 5 غارات عىل منطقة املزرق بمديرية 
حرض

عمران :
ــت  استهدف ــارة  غ يف  ــداء  شه  4  -
ــام بمنطقة غولة  ــني يف الخط الع مواطن

عجيب
الجوف :

- 3 غارات عىل مديرية املصلوب
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

النعيمي: العدوان والحصار المصدر األبرز أمام جهود مكافحة الفسادالنعيمي: العدوان والحصار المصدر األبرز أمام جهود مكافحة الفساد
صنعاء /سبأ

أكد عضو املجلس السيايس األعىل محمد صالح النعيمي 
دعم املجلس ومساندته لألجهزة الرقابية يف جهودها الرامية 

ملكافحة الفساد.
ــة نظمتها الهيئة  ــالل احتفالي ــال النعيمي يف كلمته خ وق
ــع رشكائها يف  ــاون م ــة الفساد بالتع ــا ملكافح ــة العلي الوطني
ــة اليوم  ــاء بمناسب ــة أمس بصنع ــة للنزاه ــة الوطني املنظوم
العاملي ملكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمرب من كل عام، 
ــايس األعىل يقف إىل جانب الجهات املعنية  إن املجلس السي

لتذليل املعوقات التي تعرتض مهامها يف مكافحة الفساد.
ــزة الرقابية وأطراف املنظومة الوطنية للنزاهة  وحث األجه
ــراءات فاعلة  ــري وإج ــاذ تداب ــاد التخ ــل بشكل ج ــىل العم ع
ــال العام  ــه املساس بامل ــن تسول له نفس ــد كل م ــة ض وصارم
وثروات الشعب، وكذا اسرتداد األموال املنهوبة وبما من شأنه 

التغلب عىل التحديات الراهنة التي يواجهها الوطن.
ــىل إىل أن العدوان  ــايس األع ــس السي ــو املجل ــار عض وأش
ــدر األبرز يف تفاقم  ــروض عىل اليمن يمثل املص والحصار املف
ــة ملكافحته  ــود الرامي ــام الجه ــيس أم ــق الرئي ــاد والعائ الفس

واستئصال شأفته.
ــدة واملجتمع الدويل إىل تجسيد  ودعا النعيمي األمم املتح
ــرب العبثية عىل  ــل عىل إيقاف الح ــارات األممية والعم الشع
اليمن التي استخدمت فيها كل أنواع األسلحة الفتاكة للنيل 
ــوا أن تحقيق  ــد، وأن يدرك ــي الصام ــة الشعب اليمن ــن كرام م
ــل الحرب  ــن أن يتأتى يف ظ ــن ال يمك ــالم واألم ــة والس التنمي

والعدوان وعدم االستقرار.
ــس السيايس  ــو املجل ــا عض ــي حرضه ــة الت ويف االحتفالي
ــيس  ــه الكب ــة عبدالل ــرا الثقاف ــريي ووزي ــارص النص ــىل ن األع
ــار الرئاسة الدكتور  ــن زيد ومستش ــاب والرياضة حس والشب
ــة العليا  ــس الهيئة الوطني ــب رئي ــرتب، أكد نائ ــز ال عبدالعزي

ــي، أن اليمن تحتفل مع  ــة الفساد القايض نبيل العزان ملكافح
ــي ملكافحة الفساد تأكيداً عىل  ــر دول العالم باليوم العامل سائ
ــىل تقويض  ــا كونها تعمل ع ــرة وخطورته ــة هذه الظاه عاملي
التنمية االجتماعية واالقتصادية يف جميع املجتمعات ونهب 

ثرواتها.
ــز الرشاكة  ــة لتعزي ــذه الفعالية فرص ــاء به ــرب االحتف واعت
ــراف املنظومة  ــزة الرقابية املستقلة وأط ــة بني األجه الحقيقي
ــف أجهزتها  ــك الحكومة بمختل ــا يف ذل ــة بم ــة للنزاه الوطني
ــاد إلذكاء الوعي  ــع املهتمني بمكافحة الفس ــة وجمي التنفيذي
ــة الفساد  ــد الكلمة ملكافح ــم وتوحي ــذ الهم ــي وشح املجتمع

والوقاية منه.
ــذه املناسبة األممية بعد  ــال العزاني "يأتي االحتفال به وق
ــن ويف ظل ظروف  ــىل اليم ــدوان الغاشم ع ــن الع ــوم م 1000 ي

ــا رافق ذلك من  ــر بها الوطن وم ــة التعقيد يم ــة بالغ استثنائي
ــام والهيئة الوطنية  ــام األجهزة الرقابية بشكل ع تحديات أم

العليا ملكافحة الفساد بشكل خاص".
ــل عىل تعزيز  ــادة السياسية العم ــن القي ــرب عن أمله م وع
ــن القيام  ــزة الرقابية لتتمكن م ــع األجه ــة وجمي ــة الهيئ مكان
ــرياً إىل التأثريات السلبية  ــىل الوجه املطلوب.. مش بمهامها ع

للفساد يف مختلف النواحي.
ــوال العامة أحمد  ــة األم ــرض رئيس نياب ــه استع من جانب
ــام 2010 وحتى نهاية 2016  ــا الفساد منذ ع ــو منرص قضاي أب
وحجم األموال التي تم اسرتدادها إىل الخزينة العامة من تلك 

القضايا.
ــض قضايا  ــرصف يف بع ــر الت ــاب تأخ ــرض أسب ــا استع كم

الفساد والعوائق التي تواجه أعمال نيابة األموال العامة.

ــة  ــر املدرس ــا مدي ــي ألقاه ــع املدن ــات املجتم ــة منظم كلم
ــاد أصبح  ــا أن الفس ــي، أكد فيه ــال الشام ــة جم الديمقراطي
ــاب الرقابة خصوصاً يف ظل الحرب حيث  ممنهجا بسبب غي
ــب ما يحتم  ــا للمتاجرة بقوت الشع ــل البعض ظروفه يستغ

عىل الجهات الرقابية أن تكون متواجدة ملعاقبة الفاسدين.
وأشار إىل أن املدرسة الديمقراطية اختارت 38 شاباً وشابة 
بحسب معايري خاصة ليشكلوا "تحالف شباب ضد الفساد" 
وذلك من أجل مواجهة الفساد واملساهمة يف الحد منه وتوفري 
ــزءا مهما من  ــم باعتبارهم ج ــاب واألخذ بآرائه الفرص للشب

املجتمع.
ــرازي طارق  ــة ال ــاء جامع ــس مجلس أمن ــن رئي ــا أعل فيم
ــذه الجامعة األوىل  ــوك لتكون ه ــني مدونة السل ــي تدش النهم
ــة التي تدشن  ــة والخاص ــات الحكومي ــىل مستوى الجامع ع

مدونة سلوك.
ــة اليوم العاملي  ــار إىل أن استضافة الجامعة الحتفالي وأش
ــة الفساد يأتي يف إطار املشاركة املجتمعية يف مكافحة  ملكافح

هذه اآلفة الخطرية عىل املجتمع.
ــة السلوك  ــة استعراض مدون ــالل االحتفالي ــرى خ كما ج

الخاصة بجامعة الرازي ومحاورها ومنطلقاتها.
ــوا املجلس السيايس األعىل  ــب االحتفالية افتتح عض وعق
ــب رئيس هيئة  ــارص النصريي ومعهما نائ محمد النعيمي ون
ــاب والرياضة  ــر الشب ــل العزاني ووزي ــاد نبي ــة الفس مكافح
ــاص بمكافحة  ــور الكاريكاتريية الخ ــد معرض الص حسن زي

الفساد.
ــوا هيئة  ــرض الصور عض ــاح مع ــة وافتت ــرض االحتفالي ح
ــري زيوار،  ــاع اإلعالم حسن شك ــاد رئيس قط ــة الفس مكافح
ــري والتحقيقات الدكتور مأمون الشامي،  ورئيس قطاع التح
ــن ممثيل منظمات  ــارق املجاهد وعدد م ــام الهيئة ط وأمني ع

املجتمع املدني.
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صنعاء/ سبأ
ناقش اجتماع مشرتك عقد امس بني أمانة العاصمة 
ــني العاصمة حمود  ــرق برئاسة أم ــدوق صيانة الط وصن
ــال العامة املهندس  ــاد ووكيل أول وزارة األشغ محمد عب
ــني األمانة  ــاون والتنسيق ب ــذاري، التع ــد حسني ال محم

والوزارة والصندوق.
ــال وزارة األشغال  ــرضه وكي ــاع الذي ح ــد االجتم وأك
ــدس عبدالوهاب  ــال املهن ــاع الطرق واألشغ ــة لقط العام
ــي ووكيل أمانة العاصمة  الحاكم والدكتور يحيي الشام
ــم بأعمال رئيس  ــاف والقائ ــاع الخدمات عيل السق لقط
ــدوق صيانة الطرق نبيل املؤيد، أهمية  مجلس إدارة صن
ــة  ــدوق صيان ــال وصن ــع وزارة األشغ ــاون م ــز التع تعزي
ــم الشوارع والطرق  ــرق يف تنفيذ أعمال صيانة وترمي الط
واملشاريع الجديدة يف مختلف مديريات أمانة العاصمة.
ــع األشغال  ــددا من مشاري ــاع ع ــرض االجتم واستع
ــرق والشوارع  ــات وصيانة الط ــال الرتميم ــة وأعم باألمان

ــذا إمكانية توفري  ــدوق صيانة الطرق، وك ــة من صن املمول
ــدوق صيانة الطرق  ــع مخصصات صن ــم الالزم لرف الدع
ــوارع األمانة  ــدد من ش ــة وترميم ع ــل سفلت ــادة تأهي إلع

الرئيسية والفرعية ووحدات الجوار.
وزارة  ــود  جه ــة  العاصم ــني  أم ــن  ثم ــاع  االجتم ويف 
ــة العامة  ــرق واملؤسس ــة الط ــدوق صيان ــال وصن األشغ
ــرق  ــوارع والط ــىل الش ــاظ ع ــور يف الحف ــرق والجس للط
والبنية التحتية ملديريات األمانة.. مشيداً بجهود عمال 
ومهنديس قطاع األشغال والوحدة التنفيذية للرتميمات 

واملجالس املحلية باملديريات.
ــل كافة  ــم وتسهي ــم الدع ــىل تقدي ــرص ع ــد الح وأك
ــة الطرق  ــدوق صيان ــال وصن ــوزارة األشغ ــراءات ل اإلج
ــور يف تنفيذ املشاريع  ــرق والجس ــة العامة للط واملؤسس
ــة العاصمة..  ــرق بأمان ــات وإصالح الط ــال الرتميم وأعم
ــة بالتحديات  ــة اإلمكانات مقارن ــا أنه ورغم شح موضح
التي تواجه السلطة املحلية إال أن أعمال صيانة وترميم 

الشوارع الرئيسية والطرق باملديريات مستمرة.
ــادة مخصص دعم صندوق  ــا أكد عباد رضورة زي كم
ــات  ــوارع والطرق ــالح الش ــد إلص ــرق املعتم ــة الط صيان
ــص مع  ــة املخص ــرا لقل ــة نظ ــة العاصم ــات أمان بمديري
تهالك الطرقات وزيادة الحفر واملستنقعات التي تحتاج 

إىل أعمال ترميم وردم وسلفته.
ــل أول وزارة األشغال استعداد الوزارة  بدوره أكد وكي
ــة العاصمة  ــال بأمان ــم لقطاع األشغ ــه الدع ــم أوج تقدي
ــادة تأهيل  ــم يف إع ــة بما يسه ــات املتاح ــا لإلمكاني وفق
ــود قيادة  ــة .. مشيدا بتعاون وجه ــوارع األمان ــم ش وترمي
ــة يف تسهيل عمل الوزارة وصندوق الطرق  أمانة العاصم

والجسور.
ــم بمديريات  ــق قانون البناء املنظ ــد أهمية تطبي وأك
ــرة وتفعيل  ــذا إقامة مساحات مشج ــة العاصمة وك أمان
ــق هذا  ــال يف تطبي ــب األشغ ــع ومكات ــاع املشاري دور قط

القانون.

عباد يؤكد على زيادة مخصص دعم صندوق صيانة عباد يؤكد على زيادة مخصص دعم صندوق صيانة 
الطرق الصالح شوارع العاصمةالطرق الصالح شوارع العاصمة

مناقشة التعاون بين أمانة العاصمة ووزارة األشغال والطرقمناقشة التعاون بين أمانة العاصمة ووزارة األشغال والطرق

الرئيس الصماد
ــث األخ صالح الصماد رئيس املجلس السيايس األعىل برقية عزاء ومواساة يف وفاة عضو  وبع
ــد حياة حافلة  ــل يف العاصمة املرصية القاهرة بع ــذي وافاه األج ــواب محمد الرزوم ال ــس الن مجل

بالعطاء يف خدمة الوطن واملجتمع.
ــور محمد محمد  ــا لنجل الفقيد الدكت ــة العزاء التي بعث به ــس الصماد يف برقي ــاد الرئي وأش
ــة والربملانية  ــد وأدواره الوطني ــس، بمناقب الفقي ــد وقبائل عب ــه وكافة أرسة الفقي ــرزوم وإخوان ال

واالجتماعية املرشفة وكذا مواقفه لخدمة الوطن.
وأكد أن الوطن خرس برحيله أحد الشخصيات الربملانية واالجتماعية التي كان لها إسهامات 

بارزة يف خدمة الوطن والصلح بني الناس.
ــاة ألرسة الفقيد ومحبيه..  ــزاء واملواس ــس السيايس األعىل عن خالص الع ــرب رئيس املجل وع
ــه وأن يلهم أهله  ــة واملغفرة ويسكنه فيسح جنات ــل أن يتغمده بواسع الرحم ــال املوىل عز وج سائ

وذويه الصرب والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
رئيس الوزراء

وعرب رئيس الوزراء يف الربقيات، عن تهانيه الحارة للجميع بهذه املناسبة وتمنياته لهم بقضاء 
أوقات سعيدة ودافئة يف رحاب أيامها االحتفالية املبهجة، وأن يكون العام الجديد عام خري وسالم 

واستقرار لكافة الشعوب املقهورة يف العالم  .  
ــم بدماء الشعب اليمني،  ــاء حكومات ودول العالم الذين لم تتلطخ أيديه ــد جميع رؤس وناش
ــا نبي الله عيىس  ــم والقيم اإلنسانية التي جاء به ــام الجميلة والتعالي ــا من روح هذه األي انطالق
ــة اإلنسانية غري  ــة ، إىل املِحن ــة واألخالقي ــن املسؤولية اإلنساني ــر وبوحي م ــالم، النظ ــه الس علي
املسبوقة عامليا التي يمر بها الشعب اليمني بسبب استمرار األعمال اإلجرامية لتحالف العدوان 

األعرابي السعودي اإلماراتي لفرتة تزيد عن ألف يوم .
ــذا التحالف لوقف  ــط عىل ه ــراءات ومواقف قوية للضغ ــاذ إج ــل عىل اتخ ــم إىل العم ودعاه
ــع وعرشين مليون  ــر والخانق ألكرث من سب ــاره الجائ ــرشس والوحيش غري املربر وحص ــه ال عدوان

نسمة، واللذين يفتقدان إىل أي رشعية دينية أو أخالقية أو قانونية .
ــن والدول  ــس األم ــدويل ومجل ــه املجتمع ال ــة دعوت ــرب الربقي ــور، ع ــن حبت ــور ب ــدد الدكت وج
ــري املوفقة من الحرب  ــة مواقفهم املنحازة وغ ــل املسؤولية األخالقية ومراجع ــة، إىل تحم الصناعي
ــرشات اآلالف  ــي راح ضحيتها ع ــا ذنب، والت ــب اليمني دونم ــرض لها الشع ــي يتع ــة الت العدواني
ــا املروعة عىل األوضاع  ــاء والشيوخ، عالوة عىل آثاره ــداء والجرحى من األطفال والنس ــن الشه م
ــب الجوع وشبح  ــب اليمني بسب ــوت الجماعي البطيء للشع ــا املبارش يف امل ــة وتسببه اإلنساني

املجاعة.
ــة بحق األبرياء وعدم استمرارهم يف  ــم بالعمل عىل وقف هذا العدوان ومجازره اليومي وطالبه
غض الطرف عن جرائمه .. الفتا إىل حجم املأساة اإلنسانية  التي يمر بها الشعب اليمني املظلوم 
ــع واهية وكاذبة،  ــئ واملطارات تحت ذرائ ــرار إًغالق املوان ــد الحصار الشامل واستم ــة تشدي نتيج

وتواصل عمليات التدمري لبنيته التحتية وهدم املنازل عىل رؤوس األبرياء حتى اللحظة.
ــا دعا رئيس الوزراء يف ختام الربقية، رشفاء العالم وأحراره إىل تعزيز تضامنهم مع الشعب  كم
ــوم، والتعبري عرب كافة  ــرث من ألف ي ــدوان الظالم املستمر منذ أك ــف هذا الع ــي والتحرك لوق اليمن
الوسائل املتاحة عن رفضهم املطلق وإدانتهم للعدوان وما يرتكبه من مجازر يومية بحق املدنيني، 

ــة واألخالقية يف منارصة  ــام بأدوارها اإلنساني ــىل حكوماتهم للقي ــة الضغوط ع ــة إىل ممارس إضاف
الشعوب املقهورة ورفع الظلم والضيم عنها.

كرس زحف واسع
ــة الجيش واللجان  ــة األنباء اليمنية (سبأ) أن قناص ــح مصدر عسكري بجيزان لوكال وأوض

الشعبية قنصوا أربعة جنود سعوديني يف املعنق وتبة الكرس وحامضة بجيزن.
ــن مرتزقة الجيش  ــران، واثنني م ــع الشبكة بنج ــدي سعودي يف موق ــدر قنص جن ــد املص وأك

السعودي يف سبحطل بقطاع عسري .
جهود لرفع

ــازوت وصلت عرب مأرب بمعدل  ــن حصلنا خالل الشهر املايض عىل كمية من امل ــاف " نح وأض
ــد الكهرباء بـ 20 ميجا وات وسيساعد يف توفري  ــرة يف اليوم، إذا استمر ذلك سيمكننا من تولي قاط

بعض النفقات التشغيلية وحل مشكلة يف بعض املرافق والجهات ".
ــة واستئناف  ــل محطة حزيز الكهربائي ــة إىل رضورة إعادة تأهي ــار وزير الدول ــن جانبه أش م

العمل فيها بطاقة أكرب من عملية التوليد الحالية .
ــة أوىل بداية العام املقبل بطاقة  ــة البدء يف عملية التوليد من محطة حزيز كمرحل ــد أهمي وأك
ــا محطات أخرى بعد توفري مادة الديزل وبأسعار مناسبة للمواطن .. وقال " كل جهدنا  ــرب تليه أك

يصب يف محاولة إعادة التيار الكهربائي بأقل تكلفة ممكنة للمواطنني ".
كندا تتعرض

ــن الدول  ــرية إىل العديد م ــداءات إنسانية كث ــت ن ــاً، ووجه ــاً دولياً واسع ــدا تحرك ــدأت كن وب
ــن اليمن، والسماح  ــىل السعودية لرفع الحصار ع ــرة من أجل الضغط ع ــات الدولية املؤث واملنظم

لقوافل املساعدات اإلنسانية بالدخول إىل املوانئ اليمنية، بحسب املصدر.
ــول حجم الرضر والدمار  ــة الكندية قدمت إحصائيات وأرقاماً ح ــا للمصدر فان الحكوم ووفق
الذي سببته حرب اليمن، وهو ما من شأنه أن يشكل ضغطاً كبرياً عىل الرياض يف املحافل الدولية.
ــوط من قبل السعودية من أجل وقف تلك  ــد أن السفارة الكندية يف الرياض تتعرض لضغ وأك
ــة الكندية املناهضة لحرب اليمن، ووصل األمر إىل أن أرسلت الرياض تهديدات لها بسحب  الحمل

االستثمارات السعودية، باإلضافة إىل وسائل ضغط أخرى إلجبار كندا.
ــة ضد كندا إذا ما  ــن يمكن أن تصل التهديدات السعودي ــدر إن ال أحد يعرف إىل أي ــال املص وق

أرصت األخرية عىل امليض بحملتها املناهضة للحرب يف اليمن.
ــرية التي خلفتها  ــة اإلنسانية الكب ــة بسبب األزم ــوط دولية واسع ــرض السعودية لضغ وتتع
ــة إىل أن هناك 7 ماليني يمني يعيشون أسوأ  ــا يف اليمن، حيث أشارت منظمات إغاثية دولي حربه
ــة بسبب نقص املياه  ــن 20 مليوناً آخرين معرضني للمجاع ــخ الحديث، فضًال ع ــة يف التاري مجاع
والطعام والوقود، يف حني بلغ عدد الضحايا املدنيني أكرث من 10 آالف قتيل من جراء القصف الذي 

يشنه التحالف العربي بقيادة السعودية.
ــدات اإلنسانية فإن  ــواء أمام املساع ــح املوانئ واألج ــود السعودية بفت ــىل الرغم من الوع وع
ــب الحصار الذي تفرضه  ــاً بالوصول إىل اليمن، بسب ــط من تلك املساعدات نجح فعلي ــل فق القلي

السعودية .
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