
ــان التأكيد  ــددت وزارة حقوق اإلنس ج
ــة تحقيق دولية  ــكيل لجن عىل رضورة تش
ــق  الحقائ ــيص  لتق ــدة  ومحاي ــة  مستقل
ــات والجرائم  ــة االنتهاك ــق يف كاف والتحقي
التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بقيادة 

السعودية يف اليمن منذ مارس 2015م.
ــت وكالة  ــان تلق ــوزارة يف بي ــت ال وطالب
(سبأ) نسخة منه، األمم املتحدة ومجلس 
ــاف العدوان  ــط من أجل إيق األمن بالضغ
ــر، والعمل عىل وضع  ورفع الحصار الجائ
الحلول السياسية إلحالل السالم باليمن 
كونه الجرس الوحيد واآلمن إلنهاء األزمة .

ــب حقوق اإلنسان  ــك أوضح مكت إىل ذل
ــدوان  ــريان الع ــدة أن ط ــة الحدي بمحافظ
ــود  ــة وق ــارات محط ــالث غ ــدف بث استه
ــاً بمديرية الجراحي ما أدى  وسوقاً شعبي
ــهاد أكرث من 20 مواطناً وإصابة  إىل استش

ثمانية آخرين يف حصيلة أولية.
ــهداء  ــاء بعض الش ــدر أسم وأورد املص
ــرف عليهم يف  ــم التع ــن ت ــى الذي والجرح
ــود  ــة الوق ــت محط ــي استهدف ــارة الت الغ

التابعة للمواطن صالح الوصابي .
الشهداء :

أحمد محمد فتيني دايل

عيل طالب عريم
عيل محمد محروس

منصور عبدالله زيد عريم
منصور عيل محسن عيدروس

الطفل ماهر صادق محروس
أسماء الجرحى :

الطفل نسيم صادق محروس

أحمد منصور محروس
أحمد أمني عيدروس

يحيى محمد بكري
ــار البحث عن  ــار املصدر إىل أنه ج وأش
ــة الضحايا وذلك بسبب تفحم  أسماء بقي
ــض الجثث األمر الذي أدى إىل صعوبة  بع

التعرف عليها.

وزارة حقوق اإلنسان تجدد المطالبة بلجنة وزارة حقوق اإلنسان تجدد المطالبة بلجنة 
تحقيق دولية في انتهاكات العدوانتحقيق دولية في انتهاكات العدوان

العدوان يواصل جرائمه بحق األبرياءالعدوان يواصل جرائمه بحق األبرياء

صنعاء /سبأ
ــس برئاسة وزير  ــاء أم ــش اجتماع بصنع ناق
ــة  ــل يف رشك ــري العم ــامي ، س ــا الش ــل زكري النق
ــة تطويرها خالل  ــوط الجوية اليمنية وآلي الخط

الفرتة املقبلة.
وتطرق االجتماع الذي حرضه القائم بأعمال 
ــة  ــوط الجوي ــة الخط ــس إدارة رشك ــس مجل رئي
ــام  ــر الع ــب املدي ــر ونائ ــك مطه ــة عبداملل اليمني
لشؤون التشغيل عيل الشامي ومدير إدارة تقنية 
ــيش، إىل األوضاع  ــات بالرشكة محمد الفي املعلوم
ــة واإلدارية والفنية بالرشكة يف ظل استمرار  املالي

العدوان والحصار.
واستعرض االجتماع االنجازات التي حققتها 
ــايض وخط آلية عمل لعام  الرشكة خالل العام امل
ــوط الجوية  ــريان الخط ــرض ط ــا يتع 2018م، وم
ــه دول  ــالل ما تفرض ــاء من خ ــن إقص ــة م اليمني
تحالف العدوان يف الوقت والزمن املحدد والقصري 
ــا  مغادرته أو  ــا  وصوله ــاء  أثن ــي  القانون ــري  وغ
يف  ــط  والضغ ــرة  والقاه ــان  عم إىل  ــن  باملسافري
ــا للمسافرين الواصلني واملغادرين اليمنيني  نقله

بأعداد كبرية من مطاري عدن وسيئون.
ــج الرشكة  ــل أن خطط وبرام ــر النق ــد وزي وأك

ــام من قبل  ــايل ستحظى باهتم ــالل العام الح خ
ــة  ــا رشك ــي تبذله ــود الت ــيدا بجه ــوزارة .. مش ال
ــي  الرسم ــل  الناق ــة  اليمني ــة  الجوي ــوط  الخط
ــي تقدمها  ــات الت ــة والخدم ــة اليمني للجمهوري
للمسافر اليمني يف ظل استمرار العدوان ووسط 

صمت دويل مخز ومعيب .
ــادة  بقي ــدوان  الع ــف  تحال أن  إىل  ــت  ولف
ــه من حصار جائر منذ أكرث  السعودية وما يفرض
ــوى استهداف األطفال  ــن ألف يوم لم يحقق س م
ــعب اليمني  ــيوخ .. مؤكدا أن الش ــاء والش والنس

عرب التاريخ لم ولن يركع ألي غاز أو معتد.

مناقشة سير العمل بشركة الخطوط الجوية اليمنيةمناقشة سير العمل بشركة الخطوط الجوية اليمنية

صنعاء - سبأ
ــى النائب العام القايض ماجد الدربابي أمس عددا من رجال املال  التق

واألعمال وأعضاء من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة.
ــام االقتصادي  ــام الع ــة بحماية النظ ــب املتعلق ــاء الجوان ــش اللق ناق
ــة بتطبيق القوانني املنظمة للتجارة ومنع  واالجتماعي واإلجراءات الكفيل

األنشطة املالية املشبوهة ومكافحة األعمال املخالفة للقانون.
ــة والقرارات  ــارة والصناع ــني الخاصة بالتج ــاء القوان ــرض اللق واستع
ــة، ودور  ــم االقتصادي ــأن وقضايا الجرائ ــذا الش ــة به ــة املتعلق الجمهوري
ــوق وإنفاذ  ــة الجريمة وحماية الحق ــا يف مكافح ــة العامة وحدوده النياب

القانون .
ــا املرحلة عىل رجال  ــدور والواجبات التي تفرضه ــرق اللقاء إىل ال وتط
املال واألعمال يف مساندة جهود الدولة لتحقيق األمن الغذائي واالستقرار 
ــدوان يستهدف  ــع ع ــة والوطن يتعرض ألبش ــني، خاص ــيش للمواطن املعي

معيشة املواطن وكل مقدرات البالد.
ــب العام إىل الدور املناط بالنيابة العامة ووضعها  ويف اللقاء أشار النائ
كمدعية بالحق العام، ومن حقها عدم انتظار تبليغها بأي خطر قد يلحق 
ــارشة اإلجراءات يف املسائل  ــل تبادر بالتدخل يف القضايا ومب باملجتمع، ب

التي قد تعرض أمن واستقرار املجتمع للخطر.
ــي رضورة قيام رجال املال واألعمال بمسؤوليتهم  وأكد القايض الدرباب
ــة االقتصادية وتلبية متطلبات  ــد بالنظام العام يف الحماي الوطنية والتقي
السوق من املواد الرضورية، وااللتزام بالقوانني وعدم اإلخالل باإلجراءات 

والنظم القانونية الخاصة بالعمل التجاري.
ــة والقوانني املتعلقة  ــال التزامهم باألنظم ــد رجال املال واألعم فيما أك
ــاه املجتمع  ــة تج ــل املسؤولي ــىل تحم ــم ع ــة وحرصه ــارة والصناع بالتج
ــب بها ودعم  ــار وعدم التالع ــة لخفض األسع ــل السبل املمكن ــل بك والعم

الجهود ملواجهة الحرب االقتصادية التي تشنها دول العدوان.

النائب العام يلتقي عددا من رجال األعمال وأعضاء الغرفة التجاريةالنائب العام يلتقي عددا من رجال األعمال وأعضاء الغرفة التجارية

صنعاء - سبأ
ــس الوزراء  ــب رئي ــع برئاسة نائ ــاع موس ــس اجتم ــاء أم ــد بصنع  عق
ــؤويل وزارة املالية  ــويل ضم قيادات ومس ــر املالية الدكتور حسني مقب وزي

واملصالح اإليرادية التابعة لها.
ــوزارة ورئيسا مصلحتي الرضائب  ــاع الذي حرضه وكالء ال ويف االجتم
ــويل إىل سعادته بهذا  ــدون، أشار الدكتور مقب ــارك والوكالء املساع والجم
ــة ممثلة بالدكتور صالح  ــاع .. منوها بجهود قيادة الوزارة السابق االجتم
ــراً للمالية يف ظل الظروف االستثنائية التي  شعبان خالل فرتة عمله وزي

تمر بها البالد جراء استمرار العدوان والحصار.
وشدد عىل رضورة تضافر الجهود خالل املرحلة القادمة والعمل وفق 
ــة وخطة عمل تتضمن أهدافا اسرتاتيجية واضحة محددة بمؤرشات  رؤي
ــة  ــن الرضوري ــات املواط ــس احتياج ــذ وتالم ــة للتنفي ــة قابل ــاس كمي قي

ومتطلبات إيقاف تدهور األوضاع االقتصادية واملالية الكلية.
ــة الرتكيز عىل توسيع  ــس الوزراء وزير املالية إىل أهمي ولفت نائب رئي
ــرادات.. مؤكدا عىل  ــة املتجددة ورفع كفاءة تحصيل اإلي ــة اإليرادي األوعي
ــل املؤسيس واالعتماد عىل األنظمة املعلوماتية  أهمية تطوير آليات العم

اآللية.
ــجيع  ــود املثمرة ستحظى بكل الدعم والتش ــار إىل أن كافة الجه وأش
ــا البالد ال تحتمل ادخار أي  ــا وأن األوضاع والتحديات التي تمر به سيم
ــل واألكمل..  ــات عىل النحو األمث ــن القيام بالواجب ــد أو التقاعس ع جه
ــا أن يكون  ــات التي قدمها شعبن ــذه التضحي ــال بعد كل ه ــال" ال مج وق
ــالل يف األداء من شأنه أن  ــع أي قصور أو اخت ــاون يف التعامل م ــاك ته هن

يسهم أو يؤدي إىل ضياع املال العام".
ــرب الرضيبي تأتي  ــود مكافحة التهريب الجمركي والته ــد أن جه وأك
ــة والتي يجب أن تعتمد  ــة أولويات الحكومة خالل الفرتة القادم يف مقدم
ــة تواكب األساليب وأنها  يلجأ إليها  ــىل خطط وآلية عمل فعالة وعملي ع

ــات الخزينة العامة،  ــال عىل تسديد مستحق ــون للتملص واالحتي املهرب
ــة التهريب  ــة ومكافح ــوارد العام ــد امل ــاً لحش ــون 2018م عام ــث يك بحي
ــن مخاطر عىل  ــه التهريب م ــا يمثل ــراءات الردع مل ــز إج ــرب وتعزي والته
ــي وحرمان  ــن القوم ــة واألم ــة العام ــة والصح ــي والبيئ ــاد الوطن االقتص
ــا إىل أهمية  ــس الحاجة إليها.. الفت ــوارد هي يف أم ــة العامة من م الخزين

تعاون جميع أجهزة الدولة لتحقيق ذلك.
ــال أو االستهتار  ــدم اإلغف ــويل، عىل رضورة ع ــدد الدكتور مقب كما ش
ــة بالوفاء  ــة مطالب ــون الحكوم ــا كان حجمه ك ــراد مهم ــل أي إي بتحصي
برصف مرتبات موظفي الدولة بشكل منتظم وغريها من حتميات اإلنفاق 
ــود التي يسطرها  ــي ودعم حالة الصم ــز االستقرار األمن ــة بتعزي املرتبط

أبناء اليمن.
ــدد من املداخالت من  ــوزراء وزير املالية إىل ع ــع نائب رئيس ال واستم
ــر تنفيذها خالل  ــط والربامج املق ــورت حول الخط ــل الحارضين تمح قب

املراحل القادمة.
وعّرب الدكتور مقبويل عن ثقته يف قيادات وكوادر وزارة املالية واملصالح 
التابعة لها يف تأدية واجباتهم ومسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد 
ــاز كافة املهام واألولويات والربامج والخطط التي سيتم إعدادها من  إلنج
قبل الفريق الفني املختص والتي ستمثل تحديا قويا يف تنفيذها حسب 
ــون هناك متابعة  ــريا إىل أنه سيك ــرتات الزمنية املحددة لإلنجاز.. مش الف
وتقييم للتنفيذ لجميع الكوادر كل حسب موقعه ومسؤولياته الوظيفية.

مقبولي يحدد أولويات عمل المالية والضرائب والجماركمقبولي يحدد أولويات عمل المالية والضرائب والجمارك
رأس اجتماعًا موسعًا وأكد على حشد الموارد العامة ومكافحة التهريبرأس اجتماعًا موسعًا وأكد على حشد الموارد العامة ومكافحة التهريب

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران :

ــع  مواق ــىل  ع ــة  هجومي ــة  عملي  -
ــودي يف الطلعة  ــش السع ــة الجي مرتزق
ــخ  ــم بصواري ــداف تعزيزاته ــم استه وت
ــى يف  ــىل وجرح ــوط قت ــا وسق الكاتيوش

صفوفهم
ــىل مواقع مرتزقة  - عملية هجومية ع
ــباء وتم  الجيش السعودي يف تبة الخش

تكبيدهم خسائر فادحة
ــود  للجن ــات  تجمع ــداف  استه  -
ــبكة بقذائف  السعوديني غرب موقع الش

املدفعية
ــىل  ــي ع ــي ومدفع ــف صاروخ - قص

رقابتي حصن الحماد ونهوقة
ــف مدفعي وصارخي عىل رقابة  - قص

السديس وموقع املخروق
جيزان :

ــص جنديني سعوديني يف موقعي  - قن
الدخان وجحفان

ــود السعوديني يف  ــص 2 من الجن - قن
الدخان ويف جحفان

عسري :
ــش  الجي ــة  مرتزق ــد  أح ــص  قن  -

السعودي يف جبل سبحطل
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
ــني يف موقع  ــات للجنود السعودي تجمع

املسنا
- قنص احد املرتزقة يف سبحطل

االثنين 2018/1/1       

تعز :
ــة  واملرتزق ــزاة  للغ ــم  أطق  3 ــري  تدم  -

شمال يختل ومرصع من عىل متنها
ــري مدرعة تابعة ملرتزقة العدوان  - تدم
ــن  الحرزي ــة  جبه يف  ــه  موج ــاروخ  بص

بالهاميل
ــعبية  - مدفعية الجيش واللجان الش
ــال  شم ــة  املرتزق ــات  تجمع ــدف  تسته
ــني بذوباب بعدد من  الريقية وتبة السم

قذائف املدفعية
مأرب :

ــوف املرتزقة  ــى يف صف ــىل وجرح - قت
ــات املرتزقة يف  ــداف تجمع ــراء استه ج
بمنطقة الزغن بمديرية رصواح بقذائف 

املدفعية
ــق  مناط يف  ــة  املرتزق ــن  8م ــص  قن  -

متفرقة من مديرية رصواح
لحج 

ــدوان باتجاه  ــد زحف ملرتزقة الع - ص
ــوق  س ــة  منطق يف  ــض  االبي ــدار  ال ــة  تب
ــر فادحة يف  ــس وتكبيدهم خسائ الخمي

االرواح والعتاد

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة :
- استشهاد 20 مواطنا واصابة 8 آخرين 
ــارات استهدفت محطة وقود جوار  إثر 3 غ

سوق شعبي يف مديرية الجراحي
ــارة  غ ــر  إث ــني  مدني  3 ــهاد  استش  -
ــام بمديرية جبل_ ــت الطريق الع استهدف

راس
ــي  ــارة الت ــان يف الغ ــدان وجريح - شهي
ــة املساجد ما  ــارة يف منطق ــت سي استهدف

بني الجراحي وحيس
- غارة عىل مديرية التحيتا

صنعاء :
- 4 غارات عىل مديرية نهم

صعدة :
ــة العند بمديرية  ــارات عىل منطق - 3 غ

سحار
- غارتان عىل منطقة بني معاذ بمديرية 

سحار
ــي  الصيف آل  ــة  منطق ــىل  ع ــان  غارت  -

بمديرية سحار
- غارة عىل مديرية الظاهر

ــة  ــع بمديري ــة شج ــىل منطق ــارة ع - غ
كتاف

ــداد  الس ــة  منطق ــىل  ع ــارات  غ  8  -
بمديريتي باقم ومجز

تعز :
- غارة غرب العمري بمديرية املخا

مارب :
- 4 غارات عىل مديرية رصواح

عسري :
- 5 غارات عىل مجازة والربوعة

نجران :
- 3 غارات عىل منطقة الرشفة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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صنعاء / سبأ
ــام األخ صالح  ــة أم ــني الدستوري أّدى اليم
ــىل،  ــايس األع ــس السي ــس املجل ــاد رئي الصم
ــالم وأحمد  ــى محمد س ــارق مصطف ــس ط أم
ــدر وهاشم  ــوي وفيصل أحمد حي ــب الره غال
ــري بمناسبة تعيينهم محافظي  سعد السقط
ــت وسقطرى  ــدن وأبني واملحوي ــات ع محافظ
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  رئي ــور  بحض ــك  وذل
ــر اإلدارة املحلية  ــن حبتور ووزي عبدالعزيز ب

عيل بن عيل القييس. 
ــش الرئيس  ــني الدستورية ناق ــب اليم وعق
ــع املحافظني األوضاع يف محافظات  الصماد م
ــريا إىل  ــدن وأبني واملحويت وسقطرى .. مش ع
ــه اليمن  ــي تواج ــات الت ــات والصعوب التحدي
ــد السياسية واالقتصادية  عىل مختلف الصع

واألمنية وغريها.
ــز األداء  ــة الظروف وتعزي ــىل تهيئ وحث ع
اإلداري والتنفيذي بما ينسجم مع التحديات 
ــات الواقع  ــل العمل وفق معطي الراهنة وتفعي
ــن مع  ــل جاهدي ــا نعم ــال " إنن ــد .. وق الجدي

ــن أجل تجاوز  ــرية يف الوطن م ــل القوى الخ ك
ــن إىل مرافئ األمن  ــات والخروج باليم التحدي

واألمان واالستقرار ".
ــة يف  ــة ودقيق ــة صعب ــار إىل أن املرحل وأش
ــا يقارب  ــار مل ــدوان والحص ــرار الع ــل استم ظ

ــع بذل  ــن الجمي ــب م ــا يتطل ــوام، م ــة أع ثالث
ــاوز الصعوبات الراهنة  مزيد من الجهود لتج
ــاع يف املحافظات  ــا تطبيع األوض ويف مقدمته
ــرار والسكينة  ــن واالستق ــىل األم ــاظ ع والحف

العامة.

ــود  الجه ــة  مضاعف رضورة  ــىل  ع ــث  وح
ــة  ومتابع ــات  املحافظ ــاع  بأوض ــام  واالهتم
احتياجاتها من املشاريع الخدمية والتنموية 

وحل قضايا املواطنني.
وزود الرئيس الصماد محافظو املحافظات 

بالتوجيهات والتعليمات الكفيلة بالعمل عىل 
ــف املستويات  ــة محافظاتهم عىل مختل خدم
ــة  ــون لحكوم ــري ع ــوا خ ــارات، وأن يكون واملس
ــاألداء.. متمنيا لهم التوفيق  اإلنقاذ لالرتقاء ب

يف مهامهم القادمة.

محافظو عدن وأبين والمحويت وسقطرى يؤدون اليمين الدستورية امام الرئيسمحافظو عدن وأبين والمحويت وسقطرى يؤدون اليمين الدستورية امام الرئيس

في مؤتمر صحفي بصنعاء:في مؤتمر صحفي بصنعاء:

ــت وزارة الصحة العامة والسكان أن عدد   أعلن
ــدوان السعودي  ــى نتيجة الع ــهداء والجرح الش
األمريكي عىل اليمن الذين وصلوا للمستشفيات 
ــة منذ بداية العدوان يف 26 مارس  واملرافق الصحي
ــن 33 ألفا  ــرب 2017م أكرث م ــى ديسم 2015م وحت

و701 شهيد وجريح.
وأشارت إىل أن عدد الشهداء بلغ 10 آالف 363 
ــل، وألف و574 امرأة،  ــد، منهم ألفان و66 طف شهي
ــا و288 جريحاً،  ــى 21 ألف ــغ عدد الجرح فيما بل
منهم 3 آالف و25 أطفال، وألفني و508 نساء، الفتة 

إىل أن إجمايل اإلعاقات ألفني و50 إعاقة.
ــة والسكان  ــر الصحة العام ــح نائب وزي وأوض
ــر صحفي  ــي يف مؤتم ــالم املدان ــور عبدالس الدكت
ــوم عىل  ــرور ألف ي ــد م ــس، بع ــاء أم ــد بصنع عق
ــات اآلالف  ــد أن مئ ــاءات تؤك ــدوان أن اإلحص الع
ــراء القصف  ــن الجرحى ج ــني سواء م ــن املدني م
ــات محافظة  ــم مديري ــذي طال معظ ــر ال املستم
ــراض املزمنة  ــني باألم ــن املصاب ــة أو م الجمهوري
وتفيش األوبئة بحاجة إىل عالج وأدوية ومحاليل 
ــم تعد  ــي ل ــك الت ــة تل ــة خاص ــات طبي ومستلزم
متوفرة يف مخازن الوزارة والقطاع الخاص وسوق 

األدوية.
وأكد الدكتور املداني أن 1000 يوم من العدوان 
ــد اليمن فيها كارثة صحية وإنسانية وإنهيار  شه

ــريا إىل أن  ــة، مش ــة الصحي ــل للمنظوم ــه كام شب
ــل يف تدمري طريان العدوان  مؤرشات االنهيار تتمث
ــة، حيث وصل  ــآت الصحي ــكل مبارش للمنش بش

عدد املنشآت املدمرة كليا وجزئيا 415.
ــة التي  ــر املادي ــايل الخسائ ــت إىل أن إجم ولف
لحقت باملنشآت الصحية وفق التقديرات األولية 
ــة مليارات و 342 مليون ريال، وخسائر  بلغ ثماني

التجهيزات الطبية 90 مليوناً و 865 ألف دوالر.
ــرث من 70 %  ــل توقف يف أك ــار إىل أن العم وأش
ــق الصحية حيث تعمل حاليا 30 % من  من املراف
ــا أن قصف  ــا األدنى، موضح ــذه املرافق بحده ه
ــالل ألف يوم إىل  ــاء العمومية خ ــات الكهرب محط
ــزة ومراكز  ــات والعناية املرك ــرف العملي ــف غ توق
ــدج  ــال الخ ــات األطف ــوي وحاضن ــل الكل الغسي
ــاج إىل الكهرباء عىل  ــي تحت ــات املوتى الت وثالج

مدار 24 ساعة.
ــوم يف عدم  ــف ي ــدوان يف ال ــب الع ــال "تسب وق
ــاع  ــف يف القط ــف موظ ــن 48 أل ــرث م ــول أك حص
ــات  ــزي واملحافظ ــوى املرك ــىل املست ــي ع الصح

واملديريات عىل مرتباتهم ألكرث عام".
وأوضح نائب وزير الصحة أن تحالف العدوان 
ــاه  املي ــاريع  مش ــدف  استه ــة  السعودي ــادة  بقي
وخزانات وآبار املياه ما أجرب املاليني من املواطنني 
ــة فانترشت  ــادر غري آمن ــن مص ــىل رشب مياه م ع

األوبئة واالسهاالت والكولريا.. الفتاً إىل أن إجمايل 
ــاه باإلسهاالت والكولريا وصلت إىل  حاالت االشتب
ــاالت الوفاة  ــا تجاوزت ح ــة فيم ــون و 16 حال ملي

ألفني و 236 حالة.
ــق  ــن املراف ــل 70 % م ــدوان عط ــاف "الع وأض
ــا تحصني األطفال ضد  الصحية وخدماتها ومنه
ــع نسبة التغطية  ــال تسبب يف تراج 11 مرضاً قات

بالتحصني".
ــور املداني أن برنامج التحصني بدأ  وبني الدكت
ــا، فجاء العدوان ليدمر  ــن منذ أكرث 40 عام يف اليم

ــوى املناعة  ــازات يف رفع مست ــن إنج ــا تحقق م م
ــن السكان  ــن يمثلون 50 % م ــال الذي لدى األطف
ــة بالتحصني ما تسبب يف  حيث تراجعت التغطي
ــا يقارب أربعة عقود  ــور وباء الديفثرييا بعد م ظه

منذ اختفاءه.
ــاء  وب ــإن  ف ــة  الصح ــر  وزي ــب  نائ ــب  وحس
ــة  محافظ  18 يف  اآلن  ــى  حت ــرش  انت ــا  الديفتريي
ــرث من 439 حالة،  ــغ إجمايل حاالت املصابة أك وبل
ــود ذيفان  ــة عدم وج ــا 44 حالة نتيج ــىض منه ق
ــا (املصل املضاد) باملرافق الحكومية أو  الديفتريي

الخاصة والسوق التجاري.
ــن أدى  ــىل اليم ــامل ع ــار الش ــد أن الحص وأك
ــادة سوء  ــراء زي ــني ج ــات املواطن ــادة معان إىل زي
التغذية حيث أن هناك أكرث من 21 مليون مواطن 
ــب التقارير  ــدة إنسانية حس ــة ملساع هم بحاج
ــن  ــني مواط ــن 9 مالي ــرث م ــاك أك ــة، وأن هن األممي
ــة املجاعة حسب  ــون عىل الدخول يف مرحل يرشف
تصنيفات برنامج الغذاء العاملي ومنظمة األغذية 

والزراعة "الفاو".
ــل يعانون من شكل  ــار إىل أن مليوني طف وأش
ــون طفل  ــة ونصف ملي ــوء التغذي ــن أشكال س م
يعانون من سوء التغذية الشديد الذي يقرتب من 
ــاة.. الفتا إىل وفاة طفل كل 10 دقائق ألسباب  الوف

يمكن الوقاية منها حسب منظمة اليونيسيف.
ــوا خالل 2016م  ــح أن 52 ألف طفل قض وأوض
ــل فيهم من  ــة منها ال يدخ ــاب يمكن الوقاي ألسب
ــذا  ــا إىل أن ه ــارات .. الفت ــب الغ ــهدوا بسب استش
ــراء العدوان  ــي السيئ يف اليمن ج الوضع الغذائ
ــار  ــة ورسعة انتش ــد للمناع ــف شدي أدى إىل ضع

األمراض واألوبئة بكافة أشكالها.
ــع  ــر بوض ــي يم ــاع الصح ــار إىل أن القط وأش
ــى، حيث  ــة من معن ــه الكلم ــل ما تعني ــي بك كارث
ــة مع نقص  ــات الصحي ــه الخدم ــورت يف ظل تده
ــات الطبية  ــة واملحاليل واملستلزم ــاد يف األدوي ح

واألطباء وفرق التمريض ومغادرة الكادر األجنبي 
من املرافق الصحية الحكومية والخاصة.

ــي لألمراض املزمنة  ــت إىل أن املسح الوطن ولف
ــرا أظهر أن أكرث من 700  الذي نفذته الوزارة مؤخ
ــراض مزمنة كالسكري  ــن مصابون بأم ألف مواط

والضغط والربو والرصع واألمراض النفسية.
ــرث  ــاك أك ــاءات أن هن ــت اإلحص ــا أوضح فيم
ــل الكلوي  ــن ستة آالف شخصا مصابني بالفش م
يتوىف منهم 2 إىل 3 أسبوعيا بسبب نفاد املحاليل 
الخاصة بهم باإلضافة إىل عدم توفر 57 صنفا من 

أدوية الرسطان يف مخازن الوزارة ويف األسواق.
ــربات املركزية ونقل  ــت أن 85 % من املخت وبين
ــرىض نتيجة  ــالق أبوابها أمام امل ــدم مهددة بإغ ال

انعدام املحاليل واملستلزمات الطبية.
ــرث من 95  ــة أن أك ــر الصح ــب وزي ــح نائ وأوض
ــة للسفر سنوياً للعالج  ألف حالة مرضية بحاج
ــو خطري جدا  ــا ما ه ــة كثرية منه ــاب مرضي ألسب

ومستعيص عالجه داخل الوطن.
ــع الدويل  ــة املجتم ــر الصح ــب وزي ــا نائ ودع
ــاف الحرب  ــدوان إليق ــف الع ــط عىل تحال للضغ
ــراره يزيد من  ــورا ألن استم ــىل اليمن ف ــة ع الظامل
ــم  ــن تقدي ــه ع ــي وإعاقت ــام الصح ــور النظ تده

خدماته اإلنسانية للمواطنني.

الصحة: أكثر من الصحة: أكثر من ٣٣٣٣ ألف شهيد وجريح من المواطنين خالل ألف يوم من العدوان ألف شهيد وجريح من المواطنين خالل ألف يوم من العدوان
الطبية الــتــجــهــيــزات  خــســائــر  دوالر  مــلــيــون  الطبية  الــتــجــهــيــزات  خــســائــر  دوالر  مــلــيــون  و٩٠٫٨٩٠٫٨  الــصــحــي  ــاع  ــط ــق ال خــســائــر  ريــــال  مــلــيــار  و  الــصــحــي  ــاع  ــط ــق ال خــســائــر  ريــــال  مــلــيــار   ٨٫٣٨٫٣ الــمــدانــي:  الــمــدانــي:    

مقبولي يعزي في وفاة محمد الرزوممقبولي يعزي في وفاة محمد الرزوم
صنعاء - سبأ

عرب نائب رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور حسني مقبويل عن خالص العزاء 
واملواساة يف وفاة عضو مجلس النواب محمد الرزوم.

ــرزوم الذي وافاه األجل  ــور مقبويل بمواقف فقيد الوطن محمد ال وأشاد الدكت
بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء يف خدمة الوطن يف املجال الربملاني.

ــوىل عز وجل أن  ــاة ألرسة الفقيد، سائال امل ــص العزاء واملواس ــرب عن خال وأع
يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وزير التخطيط يشيد بجهود مفوضية الالجئين وزير التخطيط يشيد بجهود مفوضية الالجئين 
في التخفيف من معاناة النازحينفي التخفيف من معاناة النازحين

صنعاء / سبأ
ــس نائب املمثل املقيم  ــدويل عبدالعزيز الكميم أم ــر التخطيط والتعاون ال ــي وزي  التق

للمفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني تشارلز لينش ستانتون.
ــم للمفوضية العليا لألمم املتحدة  ــاء رحب وزير التخطيط بنائب املمثل املقي ويف اللق
لشؤون الالجئني .. منوها بالجهود التي تبذلها املفوضية للتخفيف من املعاناة اإلنسانية 

للنازحني والالجئني.
ــؤون  ــم من نائب املمثل املقيم للمفوضية العليا لألمم املتحدة لش ــع الوزير الكمي واطل
ــؤون الالجئني يف  ــىل الجهود التي تقوم بها املفوضية العليا لألمم املتحدة لش الالجئني ع

مجال دعم وإغاثة النازحني والالجئني واملشاريع املمولة من املفوضية يف هذا الصدد.
ــيل ثابت حرمل   ــة واملؤتمرات ع ــات اإلقليمية والدولي ــام املنظم ــرض اللقاء مدير ع ح
ــم املتحدة  ــر إدارة منظمات األم ــف ومدي ــر عفي ــد جاب ــط خال ــر التخطي ــار وزي ومستش

التخصصية عيل مطهر االرياني.


