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صنعاء/سبأ
ــد عباد  ــة حمود محم ــني العاصم ــش أم ناق
ــؤويل ومدراء  ــادات ومس ــالل لقائه أمس قي ، خ
ــة،  والبيئ ــات  البلدي ــاع  بقط ــة  النظاف ــق  مناط
ــتوى  ــني مس ــن القضايا املتصلة بتحس عدد م

الخدمات العامة .
ــرضه وكيل األمانة لقطاع  ويف اللقاء الذي ح
ــمريي  ــة املهندس عايض الش ــات والبيئ البلدي
ــدس  املهن ــة  لألمان ــاعدان  املس ــالن  والوكي
ــم الوزير ، أكد رضورة  عبدالكريم الحوثي وهاش
ــتوى الخدمات العامة  ــني مس العمل عىل تحس
ــب والجميل ،  ــكل املناس إلظهار العاصمة بالش
باعتبارها عاصمة الصمود يف مواجهة العدوان.

وأشار عباد إىل أهمية وضع آلية وخطه عمل 
نموذجية لتعزيز جوانب العمل املتصلة بمهام 

ــة  ــات العام ــة والخدم ــاع النظاف ــطة قط وأنش
وتحقيق أعىل مستويات اإلنجاز يف هذا اإلطار .

ــا جميعاً أن  ــة " رشف لن ــال أمني العاصم وق
ــدان إىل جانب  ــع وان نكون يف املي نخدم املجتم
ــتوى العمل واالنجاز  عمال النظافة ملتابعة مس

يف كل منطقة نظافة " .
ــع  رف ــائل  وس ــر  تطوي رضورة  إىل  ــت  ولف
ــهل وأرسع  ــات ، وإيجاد طريق بديلة أس املخلف
تحقق الغاية املنشودة من النظافة ، حاثا إدارة 
ــؤولياتها بالتنسيق  املخالفات عىل القيام بمس

مع رشطة البيئة واملخالفات .
ــة  التوعي ــز  مرك ودور  ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــالت توعوية بالرشاكة مع  ــة يف تنفيذ حم البيئي
ــات املجتمع املدني  ــة ومنظم ــات املعني القطاع
ــة املناطق واألحياء  ــبابية يف كاف واملبادرات الش

ــر  ــة واملظه ــىل النظاف ــة ع ــل املحافظ ــن اج م
الجمايل للعاصمة صنعاء.

ــني يف  ــع املعني ــة جمي ــني العاصم ــه أم ووج
ــزول والتواجد يف  ــة الن ــات والبيئ ــاع البلدي قط
ــة االعمال والتأكد من انجاز مهام  امليدان ملتابع
النظافة واملحافظة عىل البيئة .. مؤكدا أن أمانة 
ــة ملتابعة وتقييم  ــة كلفت لجاناً ميداني العاصم

األعمال بامليدان .
ــرشوع النظافة  ــام م ــر ع ــاء مدي ــرض اللق ح
ــر مركز التوعية  ــدس جمال جحيش ومدي املهن
ــكرية ومدراء  ــة عبدالحليم الس البيئية باألمان
ــة واملخالفات والتوعية  مناطق النظافة والرقاب
ــاع النظافة  ــني واملاليني بقط ــني واإلداري واملراقب

والبلديات وعدد من املعنيني .

أمين العاصمة يدعو إلى وضع آلية عمل أمين العاصمة يدعو إلى وضع آلية عمل 
نموذجية كتعزيز مهام قطاع النظافة نموذجية كتعزيز مهام قطاع النظافة 

صنعاء/سبأ
ــر العدل القايض احمد العقيدة، خالل لقائه أمس،  ناقش نائب وزي
مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف جويل جيل، ومختصة 
ــيق يف  ــادي، جوانب التعاون والتنس عدالة األطفال باملنظمة نور الكس

مجال تعزيز نظام عدالة األطفال يف اليمن.
ــؤون املالية واإلدارية  ويف اللقاء الذي حرضه وكيل وزارة العدل للش
ــار نائب وزير العدل إىل أهمية تعزيز جوانب  ــعد هادي، أش القايض س
الرشاكة بني وزارة ومنظمة اليونيسف، بما يكفل قيام األخرية بدورها يف 
تقديم الدعم الالزم ملساندة الجهود الحكومية يف تعزيز أنظمة العدالة 

يف اليمن .
ــع كافة الهيئات  ــع للتعاون م ــرص عىل فتح مجاالت أوس وأكد الح
ــىل  ــب ع ــن للتغل ــم اليم ــادة يف دع ــة الج ــة والدولي ــات املحلي واملنظم

الصعوبات الحالية التي سببها العدوان الغاشم .
ــام عدالة األطفال  ــل دور اللجنة الفنية لنظ ــت إىل رضورة تفعي ولف
ــة  ــج الواقعي ــطة والربام ــذ األنش ــة لتنفي ــل واضح ــات عم ــع آلي ووض
ــات  ــول إىل الغاي ــة يف الوص ــداف املأمول ــق األه ــا يحق ــة وبم وامللموس

املطلوبة يف إيجاد الحماية القانونية لألطفال .
ــرتكة بني  ــيق الجهود املش ــل وزارة العدل، أهمية تنس ــا أكد وكي فيم
ــة بنظام عدالة  ــة والدولية املعني ــمية واملنظمات املحلي ــات الرس الجه
ــة وتأهيل وإعادة دمج  ــاالت العدالة التصالحي ــال خاصة يف مج األطف
ــتكمال تجهيز النظام  ــع القانون وكذا اس ــال الذين هم يف نزاع م األطف
اإللكرتوني لعدالة األطفال، ودعم دور الطب الرشعي والعون القانوني 

لألطفال .
ــىل تقديم  ــرص املنظمة ع ــؤولة الدولية ح ــدت املس ــن جانبها أك م
ــا يحقق مصلحة  ــة العدالة يف اليمن بم ــب لقطاع وأنظم ــون املناس الع
ــة بقطاع  ــات ذات العالق ــدور وزارة العدل والجه ــيدة ب ــال.. مش األطف

العدالة يف تنفيذ األنشطة والربامج املتصلة بحقوق الطفل .
وكان اللقاء استعرض أولويات العمل يف تعزيز نظام عدالة األطفال 
ــراءات والخطوات الالزمة لذلك،  يف اليمن خالل املرحلة القادمة واإلج
ــت بهذا النظام  ــية لتاليف أوجه القصور التي لحق ــات األساس واملتطلب

جراء العدوان.

وزارة العدل واليونيسف يناقشان التعاون وزارة العدل واليونيسف يناقشان التعاون 
في مجال نظام عدالة األطفالفي مجال نظام عدالة األطفال

صنعاء/سبأ
عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اجتماعها 
ــس مجلس  ــم بأعمال رئي ــة القائ ــس برئاس ــدوري أم ال
ــور مدراء  ــدروس وبحض ــني العي ــد حس ــورى محم الش

عموم وسكرتارية اللجان الدائمة باملجلس.
ــىل أرواح  ــراءة الفاتحة ع ــم ق ــاع ت ــة االجتم ويف بداي
شهداء الوطن وأقارب عدد من أعضاء مجلس الشورى 

ممن قضوا خالل الشهرين املاضيني.
ــتمع أعضاء اللجنة إىل رشح موجز من  عقب ذلك اس
ــطة  ــورى عن األنش ــال رئيس مجلس الش ــم بأعم القائ
ــي من العام  ــالل النصف الثان ــي أنجزها املجلس خ الت
ــول القضايا  ــات ح ــا تقديم بعض الدراس 2017م ، ومنه
ــع خاصة يف  ــة واملجتم ــاحة الوطني ــت الس ــي المس الت
ــكل  ــي تمر بها البالد بش ــتثنائية الت ــل األوضاع االس ظ
ــيايس األعىل إىل  ــام والقضايا املحالة من املجلس الس ع

مجلس الشورى بشكل خاص.
ــطته  ــتعاد الكثري من أنش ــس اس ــار إىل أن املجل وأش
ــة واإلدارية التي  ــن الصعوبات املالي وفعاليته بالرغم م
ــة لتوقف املجلس  ــرتة املاضية، نتيج ــا خالل الف واجهه

خالل ثالث سنوات.
ــورى، إىل  ــس مجلس الش ــال رئي ــم بأعم ــت القائ ولف
ــي تم إقرارها وبما  ــة اإلجراءات اإلدارية واملالية الت حزم
يضمن استعادة وتفعيل جميع إدارات مجلس الشورى 
ــددة يف الئحة املجلس الداخلية وترافقاً مع  ملهامها املح

استعادة نشاط املجلس.
ــطة  ــراً حول أنش ــة تقري ــاء اللجن ــتعرض أعض واس
ــمرب 2017م والذي  ــورى للفرتة مايو – ديس ــس الش مجل
ــية ممثلة  ــع القيادة السياس ــج اللقاءات م ــن نتائ تضم
ــاذ الوطني  ــة اإلنق ــيايس األعىل وحكوم ــس الس باملجل
ــاءات بممثيل البعثات  ــة الجمهورية واللق ومكتب رئاس

الدبلوماسية واملنظمات الدولية العاملة يف صنعاء.

ــطة اللجان الدائمة  ــا تضمن التقرير خالصة أنش كم
ــطة األمانة  ــية باملجلس وأنش ــطة اللجنة الرئيس وأنش
ــي واجهت مجلس  ــات واملعوقات الت ــة، والصعوب العام

الشورى خالل الفرتة املاضية ومقرتحات تجاوزها.
ــتمل التقرير عىل ملحق للتوصيات واملقرتحات  واش
ــام 2017م، ويف  ــورى خالل الع الصادرة من مجلس الش
هذا الصدد أكد القائم بأعمال رئيس املجلس، أنه سيتم 
ــورى لالطالع  ــن أعضاء مجلس الش ــزول امليداني م الن
ــات واملقرتحات  ــن التوصي ــذه م ــم تنفي ــدى ما ت ــىل م ع
ــة، بناء عىل  ــالل الفرتة املاضي ــن املجلس خ الصادرة ع
ــيايس األعىل للوقوف عىل مستوى  تكليف املجلس الس

تنفيذ تلك التوصيات.
ــية خطة  ــتعرض أعضاء اللجنة الرئيس بعد ذلك اس
ــالل العام  ــورى خ ــان الدائمة بمجلس الش ــل اللج عم
ــا يتواءم مع  ــتوحاة من الواقع وبم ــايل 2018م واملس الح

طبيعة املرحلة الحالية التي يمر بها الوطن يف الجوانب 
ــة  والزراعي ــة  والصحي ــة  واألمني ــة  واالقتصادي ــة  املالي
ــلطة  ــن أداء الس ــزز م ــا يع ــة، بم ــة والخدمي والتعليمي

املحلية.
ــز  ــة وتعزي ــا الوطني ــة إىل أن القضاي ــارت الخط وأش
ــاص يف جدول  ــتحظى باهتمام خ ــة الداخلية س الجبه

أعمال مجلس الشورى خالل الفرتة القادمة.
ــل  ــة عم ــس خط باملجل ــية  الرئيس ــة  اللجن ــرت  وأق
ــتيعاب  اللجان الدائمة للمجلس للعام 2018م ، بعد اس

املالحظات عليها.
ــورى عن  ــية بمجلس الش وقد أعربت اللجنة الرئيس
ــكر للموقف االيجابي للمغرب بخروجه من تحالف  الش

العدوان عىل اليمن.
ــرض اجتماعها  ــرت مح ــية أق ــت اللجنة الرئيس وكان

السابق بعد استيعاب املالحظات عليه.

رئيسية الشورى: القضايا الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية رئيسية الشورى: القضايا الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية 
ستحظى باهتمام خاص في أعمال المجلسستحظى باهتمام خاص في أعمال المجلس

أقرت خطة عمل اللجان الدائمة للعام أقرت خطة عمل اللجان الدائمة للعام ٢٠١٨٢٠١٨

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري: 

ــن قصف قاعدة امللك  ــوة الصاروخية تعل - الق
ــري  ــيط بعس ــس مش ــكرية يف خمي ــل العس فيص

بصاروخ باليستي قصري املدى
ــد إصابة  ــة يؤك ــوة الصاروخي ــدر يف الق - مص
ــكري يف عسري  ــتي لهدفه العس الصاروخ الباليس

بدقة
ــىل تجمعات  ــي ع ــي ومدفع ــف صاروخ - قص
ــة منفذ علب ويف  ــعودي قبال مرتزقة الجيش الس

رقابتي أسعر والهنجر 
ــتهدف  يس ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  -

تجمعات للجنود السعوديني يف الربوعة 
جيزان:

ــة من صواريخ  ــاروخ زلزال2 وصلي - إطالق ص
ــعوديني  ــود الس ــات للجن ــىل تجمع ــا ع الكاتيوش

بمنفذ الطوال
- قنص 3 جنود سعوديني يف الخوبة

ــد  ــر بع ــة قم ــكرية يف قري ــة عس ــاب آلي - إعط
استهدافها بقذائف املدفعية 

ــة  قري ــوب  جن ــعوديني  س ــود  جن  3 ــص  قن  -
حامضة ويف تبة الخزان بقرية قوى

ــا عىل  ــن صورايخ الكاتيوش ــة م ــالق صلي - اط
مركز قيادة املعزاب

- مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات 
للجنود السعوديني يف مركز حمية

نجران: 
ــش  الجي ــة  مرتزق ــات  تجمع ــتهداف  اس  -

السعودي رشق موقع عباسة بقذائف املدفعية
ــتهدف  يس ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص   -

تجمعات للجنود السعوديني يف الرشفة

االثنين 2018/2/5       

تعز:
ــتيا  - القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليس
ــزاة واملرتزقة يف  ــر تو إم عىل تجمعات الغ نوع قاه

الساحل الغربي
ــة  ــاد املرتزق ــد وعت ــة يف عدي ــائر فادح -  خس
خالل كرس زحف لهم عىل منطقة العدنة بمديرية 

جبل حبيش
ــي قائد  ــزق رايد الجبه ــد املرت ــة العقي - إصاب
ــان  ــش واللج ــريان الجي ــة بن ــواء االول عمالق الل

الشعبية يف جبهة الساحل الغربي
ــالم محمد  - مرصع القيادي الداعيش عبدالس
ــم الحديدي)  ــو نعي ــى (أب ــي املكن ــيل اليافع مج
ــة  جبه يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــريان  بن

الساحل الغربي
- مرصع كل من: 

املرتزق ايهاب علقمة اللحجي
املرتزق محمد الخرض الفشايش

املرتزق صالح العبديل
املرتزق مختار محمد اليافعي

ــعبية يف جبهة   ــان الش ــش واللج ــريان الجي بن
الساحل الغربي

ــالم نجل   ــلطان س ــي س ــزق رام ــرصع املرت - م
ــالم بنريان  ــلطان س ــيخ س ــزق الش ــادي املرت القي
ــاحل  ــعبية يف جبهة الس ــان الش ــش واللج الجي

باملخا
لحج: 

- مرصع اكرث من 15 من املرتزقة يف كمني نوعي 
نفذته وحدة الهندسة يف كرش

ــعبية يتمكنون  ــال الجيش واللجان الش -  ابط
ــة باتجاة التبة الحمراء يف  من كرس زحف للمرتزق

كرش وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم 
ــة ملرتزقة العدوان يف منطقة  - تفجري آلية تابع

كرش بعبوة ناسفة وإصابة اثنني من طاقمها
الجوف: 

ــتهدف تجمعات للمرتزقة  - قصف مدفعي يس
يف املنطقة البيضاء باملصلوب

ــىل تجمعات  ــي ع ــي وصاروخ ــف مدفع - قص
ــمة  ــعودي يف منطقة املهاش ــة العدوان الس مرتزق

والخليفني ومعسكر الخنجر

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة : 
ــن  ــة 7 آخري ــني وإصاب ــهاد 6 مواطن - استش
ــىل منطقة  ــدوان ع ــارات الع ــيارتني لغ ــري س وتدم

القطينات بمديرية باقم
ــعودي  - غارتان لطريان العدوان األمريكي الس

عىل منطقة املالحيظ بمديرية الظاهر
- 7 غارات لطريان العدوان األمريكي السعودي 

عىل منطقتي مندبة وآل الحماقي بمديرية باقم
ــتهدف  يس ــعودي  س ــي  صاروخ ــف  قص   -
ــه  منب ــة  بمديري ــيخ  الش وآل  ــة  البقع ــي  منطقت

الحدودية
- حصيلة غارات العدوان األمريكي السعودي 
ــتهداف سيارات  يف  منطقة رغافة بمديرية  اثر اس

مجز بلغت 4 شهداء و7 جرحى
ــن 4  ــعودي يش - طريان العدوان األمريكي الس

غارات عىل وادي آل أبوجبارة بمديرية كتاف
حجة : 

ــة  منطق ــىل  ع ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  8  -
املقشاب بمديرية كعيدنة 

- غارة لطريان العدوان عىل مديرية حريان
ــي  األمريك ــدوان   الع ــريان  لط ــارة  غ  26   -
ــدي خالل  ــىل مديريتي حرض ومي ــعودي ع الس

الساعات املاضية
ــه بليغة إثر  ــال بعضهم إصابت ــة 4 أطف - إصاب
ــات العدوان يف  ــة عنقودية من مخلف انفجار قنبل

منطقة الشعاب بمديرية عبس
عسري: 

ــن 6  ــعودي يش - طريان العدوان األمريكي الس
غارات عىل مجازة

نهم: 
ــن  ــعودي األمريكي يش ــريان العدوان الس - ط

غارتني عىل مديرية نهم
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء-سبأ:
 ناقش مجلس النواب يف جلسته أمس برئاسة 
ــى عيل الراعي، عدد من  رئيس املجلس األخ يحي
ــذا القضايا  ــية واالقتصادية وك ــا السياس القضاي

املتصلة بالشأن الترشيعي والرقابي.
حيث استمع املجلس من رئيس اللجنة املالية 
أحمد أحمد النويرة إىل إيضاح عن نشاط اللجنة 
ــس للجنة بالنزول امليداني  يف ضوء تكليف املجل
ــطتها إيراداً  ــة أنش ــة ملعرف ــق الخاص إىل الصنادي

ومرصفاً ومدى تحقيق أهداف إنشاءها .
ــا قامت به اللجنة  ــني رئيس اللجنة املالية م وب
ــيقدم إىل املجلس  ــا أنه س ــذا اإلطار، موضح يف ه
ــل اللجنة املالية يف هذا  ــراً يتضمن نتائج عم تقري

الشأن وذلك خالل الجلسات القادمة .

ــة  ــواب بقي ــس الن ــس مجل ــث رئي ــك ح إىل ذل
اللجان الدائمة يف املجلس رسعة استكمال دراسة 
ــا وتقديم  ــي أحيلت إليه ــع الت ــة املواضي ومناقش
ــس يف أرسع وقت  ــا تتوصل إليه إىل املجل نتائج م

ممكن .
ــة  ــواب الحكوم ــس الن ــس مجل ــث رئي ــا ح كم
بجهاتها املعنية عىل رسعة تنفيذ التوصيات التي 
كلفها بها املجلس خالل جلساته املاضية وتقديم 
ــا إىل املجلس يف الوقت املحدد، بما يف  تقارير عنه
ــته  ــج التي خرج بها املجلس يف جلس ذلك النتائ
ــب رئيس الوزراء وزير  املنعقدة أمس بحضور نائ

املالية ونائب محافظ البنك املركزي .
ــتنكاره للطلعات  ــه وإس ــس إدانت ــدد املجل وج
ــال العدوانية التي  ــارات الجوية وكافة األعم والغ

ــعودية  تقوم بها دول تحالف العدوان بقيادة الس
عىل بالدنا وإستهدافه للمنشآت العامة والخاصة 

وتدمري البنية التحتية وإزهاق أرواح املواطنني .
ــة  ــدرات الدفاعي ــواب بالق ــس الن ــاد مجل وأش
ألبطال القوات املسلحة واألمن واللجان الشعبية 
ــذا العدوان  ــام ه ــعب اليمن أم ــود الش ــذا صم وك

الغاشم والتصدي له.
ــف العدوان  ــس النواب دول تحال وطالب مجل
ــا وفك  ــة وإيقافه ــا العدواني ــن أعماله ــف ع بالك
ــر  الجائ ــوي  والج ــري  والبح ــربي  ال ــار  الحص

املفروض عىل اليمن دون أي مربر أو وجه حق .
ــتهل جلسته باستعراض  وكان املجلس قد اس
ــته السابقة ووافق عليه، وسيواصل  محرض جلس

أعماله صباح اليوم األربعاء بمشيئة الله تعاىل.

مجلس النواب يدعو الحكومة إلى سرعة تنفيذ التوصيات مجلس النواب يدعو الحكومة إلى سرعة تنفيذ التوصيات 
وتقديم التقارير في الوقت المحددوتقديم التقارير في الوقت المحدد

ناقش عدداً من القضايا السياسية واالقتصاديةناقش عدداً من القضايا السياسية واالقتصادية
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رئيس الوزراء يزور اللواء يحيى رئيس الوزراء يزور اللواء يحيى 
الشامي لالطمئنان على صحتهالشامي لالطمئنان على صحته

صنعاء/سبأ
ــن حبتور، ومعه  ــور عبدالعزيز صالح ب ــوزراء الدكت ــس مجلس ال زار رئي
ــكان الدكتور محمد بن حفيظ ومستشار املجلس  وزير الصحة العامة والس
السيايس األعىل الدكتور صالح شعبان ، أمس املناضل والشخصية الوطنية 

اللواء يحيى الشامي ، وذلك لالطمئنان عىل صحته .
ــامي  ــارة ، عن ارتياحه لتعايف اللواء الش ــس الوزراء أثناء الزي ــرب رئي وأع
ــام والعاجل والصحة والعافية  ــفاء الت من وعكته الصحية ، وتمنياته له الش
ــة التي اضطلع بها خالل  ــد ، منوها  باألدوار الوطنية والنضالي ــر املدي والعم
ــابقة  ــعبنا اليمني يف الفرتات الس ــة الظروف واملنعطفات التي مر بها ش كاف
ــة املحلية ، والتي  ــه يف مجال التنمي ــه وجهوده وبصمات ــالوة عىل حكمت ، ع

أكسبته احرتام وتقدير الجميع .
ــكره لرئيس الوزراء وزميليه عىل زيارته له  ــامي عن ، ش وأعرب اللواء الش
رغم مشاغلهم املتعددة .. معربا عن تمنياته لدولته بموفور الصحة والعافية 
ــات  ــة املخطط ــاذ ملواجه ــة اإلنق ــادة حكوم ــداد يف قي ــق والس ، ودوام التوفي
ــئة عنها عىل حياة  ــعودي والحد من املرتتبات الناش التدمريية للعدوان الس

شعبنا اليمني بمختلف جوانبها .

..ويعزي الوزير الكميم في وفاة والدته..ويعزي الوزير الكميم في وفاة والدته
صنعاء/-سبأ

ــز صالح بن  ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس مجلس ال بعث رئي
ــمه ونيابة عن مجلس الوزراء  ــاة باس حبتور، برقية عزاء ومواس
إىل وزير التخطيط والتعاون الدويل عبدالعزيز نارص الكميم ، يف 

وفاة والدته الفاضلة .
ــارة وأعضاء  ــوزراء يف برقيته عن تعازيه الح ــس ال وأعرب رئي
ــم واخوانه وكافة أفراد  ــاتهم للوزير الكمي الحكومة وعظيم مواس
ــبحانه  ــائًال املوىل س ــم .. س ــاب األلي ــذا املص ــة به األرسة الكريم
ــرة وأن  ــة واملغف ــع الرحم ــم بواس ــد روح والدته ــاىل أن يتغم وتع
يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم الجميع الصرب والسلوان .." إنا 

لله وإنا إليه راجعون ".

اجتماع برئاسة
ــة واإلدارية  ــؤون املالي ــل املحافظة للش ــة وكي ــكيل لجنة برئاس ــر االجتماع تش وأق
ــكان للقيام بإعداد برنامج حول كيفية  ــوارد املالية ومدير مكتب الصحة العامة والس وامل
مشاركة املنشآت الصحية الخاصة يف دعم الصمود وتقديم الخدمات الطبية والعالجية 

بالتنسيق مع نقابة األطباء والصيادلة ومسؤويل املنشآت الخاصة.
ــاء املحافظة يف  ــة واألوقاف بتفاعل أبن ــرا اإلدارة املحلي ــاد وزي وخالل االجتماع أش
مختلف القطاعات ومنها القطاع الصحي الذي مثل التزام العاملني فيه صورة من صور 
ــتهداف  ــود والتصدي للعدوان خاصة وقد تعرضت عدد من املرافق الصحية لالس الصم

املبارش.
ــار القييس والقلييص إىل التحديات الكبرية التي يواجهها الوطن جراء العدوان  وأش
ــه من انتهاكات يف املناطق الواقعة  ــانا وكذا ما يمارس ــتهدف اليمن أرضا وإنس الذي يس

تحت االحتالل.
وأكد وزير اإلدارة املحلية واألوقاف أن من الواجب عىل الجميع تقديم الدعم والعون 

واملشاركة يف الحشد للجبهات ودعم أرس الشهداء والجرحى بمختلف أوجه الدعم .
ــة باملحافظة  ــر مكتب الصح ــن الجماعي ومدي ــد الرحم ــة عب ــل املحافظ وكان وكي
الدكتور عبد الرحمن جار الله، استعرضا دور املستشفيات الخاصة يف مواجهة العدوان 
ــم الخدمات الصحية والطبية  ــادا بتعاونها وجهودها يف تقدي خالل الفرتة املاضية، وأش

والعالجية لجرحى العدوان وفق آلية عمل معتمدة.
ــة والخاصة  ــفيات الحكومي ــم املستش ــه إىل أهمية دع ــار الل ــي وج ــار الجماع وأش
ــة الطبية  ــة وتوفري العناي ــى املختلف ــاالت الجرح ــتقبال ح ــات الس ــة واإلمكاني باألدوي

والعالجية للجرحى من املدنيني والعسكريني جراء قصف العدوان.
ــعبني  ــؤون االجتماعية باملجلس املحيل أحمد ش ــرض االجتماع رئيس لجنة الش ح
ــفى العلفي الدكتور محمد قطقط ومدير املنشآت الصحية الخاصة  ومدير عام مستش

بمكتب الصحة الدكتور محمد شارة ومدراء الصحة باملديريات
بن حبتور

ــعب اليمني  ــانية املتأججة التي يمر بها الش ــة األوضاع اإلنس ــرس اللقاء ملناقش ك
ــتمرار العدوان والحصار الذي يقرتب من سنته الرابعة، والتي طغت بقتاماتها  بفعل اس
ــها  ــتوى الخدمات العامة وعىل رأس ــي حياته اليومية خاصة عىل مس ــتى نواح عىل ش
ــىل توفري أدوية  ــدام املقدرة ع ــات املالية وانع ــحة املخصص ــي يف ظل ش ــاع الصح القط
ــا، وانعكاس ذلك  ــكري وضغط وغريه ــيل كىل إىل رسطان وس ــائعة من غس األمراض الش

عىل نوعية الرعاية الصحية وحياة املصابني بهذه األمراض املزمنة.
ــيق مع  وتطرق اللقاء إىل، اإلمكانات املتاحة لقيام وزير الخارجية بالتواصل والتنس
ــتمرار الحصار والعدوان، يف تجاه  ــات العربية وعدد من الدول الغربية يف ظل اس املنظم
ــأنه تخفيف  ــني بتلك األمراض، ملا من ش ــتلزمات الصحية للمصاب ــري األدوية واملس توف

معاناتهم الشديدة واملساعدة عىل إنقاذ حياتهم .
ــا يخص الجوانب  ــاطها فيم ــيع نش ــث رئيس الوزراء وزارة الخارجية عىل توس وح
ــرس الحصار  ــاة عن املرىض، وك ــتوى الدويل لرفع املعان ــيق عىل املس ــانية والتنس اإلنس
ــعب اليمني وحقه يف الحياة والحصول  ــعى العدوان لفرضها عىل الش والعزلة التي يس

عىل الرعاية الصحية واحتياجاته الدوائية الرضورية وخاصة أدوية األمراض املزمنة.
ــائل تضليله عن  ــا عرب وس ــا يروج به إعالمي ــاءات العدوان وم ــف ادع ــار إىل زي وأش
ــعب  ــايف لرفع معاناة الش ــه ملبلغ إض ــانية إضافية وتخصيص ــاعدات إنس ــه مس تقديم

اليمني.
ــاعدات تنحرص عىل  ــن مس ــدوان م ــا يقدمه الع ــور أن م ــن حبت ــور ب ــح الدكت وأوض
ــعب اليمني بدليل عدم تنسيقه مع  ــيئ للش ــكراته ومرتزقته فيما ال يصل منها ش معس

املنظمات اإلنسانية املشهود لها بالحياد والتي تعمل يف جميع أنحاء اليمن.
ــاتهم  ــاعدته لليمنيني يف مأس واعترب تلك االدعاءات محاولة منه إليهام العالم بمس

الراهنة التي تسبب بها وال زال عدوانه وحصاره بعلم ودراية الجميع .
مجلس األعمال

وأكد أن تلك التعاميم لم تصدر إال بعد أن تم الجلوس والتدارس مع التجار املعنيني 
ــاً عالياً وذلك بهدف  ــك.. وقال " تم الرتتيب لهذا املوضوع ترتيب ــاق معهم حول ذل واالتف

تنظيم وضبط أسعار الدوالر وتوجيه الريال اليمني إىل البنوك."
ــا تذهب لبنوك مؤمن  ــواق املوازية وإنم ــا أن ال تذهب األموال إىل األس ــاف" رأين وأض
ــع املرصفية هي التي  ــة الودائ ــي قانوني إضافة إىل أن هناك مؤسس ــا لها احتياط عليه
ستضمن للتاجر مبيعاته وما عليه إال أن يودع بالريال ويفوض لجنة املدفوعات لرشاء 

الدوالر وبالسعر الذي يتم االتفاق عليه بني اللجنة والتاجر".
ــحن  ــتنفذ عىل بوالص الش ــربرة كون التعاميم س ــك الضجة غري م ــار إىل أن تل وأش
ــا يف البيع  ــي يتعامل تجاره ــلع الت ــمل الس ــداء من فرباير الجاري وستش ــادرة ابت الص
ــك املركزي وقانون الرصافة  ــالت األجنبية والذي يعد مخالفاً لقانون البن والرشاء بالعم

وقانون النقد األجنبي.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة عىل أهمية وضع آلية تساهم يف الحفاظ عىل 
ــا تتوىل الجهات  ــم توريد مبيعات التجار فيم ــها يت ــوق الدولة والتاجر وعىل أساس حق

املعنية عملية املصارفة وبما يضمن انخفاض سعر الدوالر.
ــته يف عدة  ــع بالعمالت األجنبية تم التطرق إليه ومناقش ــار إىل أن موضوع البي وأش
ــادي وتم التأكيد خاللها عىل  ــات ملجلس الوزراء ولجنة متابعة الوضع االقتص اجتماع
عدم جواز بيع أي مادة أو سلعة بالعملة األجنبية وإنما تباع بالريال اليمني طاملا هي 

داخل الجمهورية اليمنية.
ــهيالت للقطاع الخاص  ــتعداد األمانة تقديم كافة التس ــد أمني العاصمة اس فيما أك
ــع مع الرشاكة بني  ــع أي إجراءات غري قانونية تتقاط ــتثمارات يف األمانة ومن ــاء االس لنم

األمانة والقطاع الخاص.
ولفت إىل أنه تم االتفاق مؤخراً عىل أن يتم إصدار تعميم من يمنع تحصيل أي رسوم 
ــح وتأخذ ملرة واحدة يف منافذ الوصل وأن  ــني خارج ما نصت عليه القوانني واللوائ تحس

أي جهة غري مخولة تقوم بتحصيل رسوم تحسني تتعرض للمساءلة.
وأقر االجتماع أن يتم وضع آلية تضمن تدفق وانسياب السلع إىل جميع املحافظات 
وضبط عملية سداد فاتورة املشرتيات لجميع املواد األساسية واملشتقات النفطية وكذا 
ــعار السلع وتخفيض سعر الدوالر إضافة إىل تسهيل مرور شاحنات البضائع  ضبط أس
ــني املحافظات وبما يضمن عدم تكرار عملية التحصيل التي تفرض عليها إال يف نقاط  ب

الوصول.
كما تم التأكيد عىل رفع تلك اآللية إىل رئيس املجلس السيايس األعىل العتمادها.

ــيبان  ــوزارة الصناعة عبد االله ش ــات األعمال ب ــاع وكيل قطاع خدم ــرض االجتم ح
ــل التجارة الداخلية منذر الرشجبي ومدير مكتب الصناعة باألمانة  والقائم بأعمال وكي

خالد الخوالني ومدير مكتب الصناعة بمحافظة صنعاء أمني شايع.
استشهاد وإصابة

ــعودي األمريكي  ــب 12 مواطنا أمس بغارة لطريان العدوان الس ــهد وأصي كما استش
استهدفت الطريق العام بمديرية القفلة بمحافظة عمران.

ــبأ) أن طريان العدوان شن غارة عىل الطريق  وأوضح مصدر محيل باملحافظة لـ (س
ــعة مواطنني وإصابة  ــهاد تس العام يف منطقة مجزعة بمديرية القفلة ما أدى إىل استش

ثالثة آخرين.
ــني يف الطرق  ــتهداف املواطن ــف العدوان يف اس ــتمرار تحال ــدة اس وأدان املصدر بش
ــانية.. مؤكدا أن هذه املجازر جرائم حرب  واملنازل وارتكاب جرائم يندى لها جبني اإلنس

لن تسقط بالتقادم.
 وشن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس سلسلة غارات عىل محافظة حجة.

ــن 12 غارة عىل  ــدوان ش ــبأ) أن طريان الع ــة لـ (س ــدر أمني باملحافظ ــح مص وأوض

مديريتي حرض وميدي.
روحاين: إيران

ــالمية قائال: "إن املبادئ واألسس الثورية ال  ــار الرئيس اإليراني إىل الثورة اإلس وأش
ــاليب والطرق يمكن أن يعرتيها التغيري وهو أمر بديهي، مضيفا  يمكن تغيريها لكن األس
ــتقبال عىل مدى  ــعب وطريقه مس ــالمية حددت معالم نهج الش ــورة اإلس ــادئ الث إن مب

القرون املقبلة".
ــالد وتنميتها وال ينبغي  ــباب لهم الحصة األكرب يف تطوير الب ــاف، إن جيل الش وأض
ــب بل التفكري بما يقولون وتلبية  ــتماع إىل آرائهم ووجهات نظرهم فحس اإلكتفاء باإلس
ــرب حيث يبلغ عددهم  ــؤون البالد ألن رشيحتهم هي األك ــم وارشاكهم يف ادارة ش مطالبه
ــمة يف بداية انتصار  ــمة فيما كان عددهم يقل عن 7 ماليني نس حاليا نحو 25 مليون نس

الثورة االسالمية. 
ــي، بذكرى انتصار  ــعب اإليران ــباط من كل عام يحتفل الش ــهر ش هذا ومع قدوم ش

ثورته التي قام بها ضد الشاه يف العام 1979م.
اللبنانيون يتفقون

وثني تعديها عىل الرثوة النفطية والغازية يف املياه اإلقليمية اللبنانية.
ــتعرض عىل املجلس األعىل  ــاء الثالثة عىل جملة من اإلجراءات س كما اتفق الرؤس
ــس الجمهورية وحضور  ــة رئي ــتثنائي يعقد اليوم األربعاء برئاس ــاع يف اجتماع اس للدف
ــب  رئيس مجلس الوزراء والوزراء املعنيني، وقادة األجهزة األمنية، بهدف اتخاذ ما يناس
من خطوات تمنع التعديات اإلرسائيلية وتحول دون حصول أي تدهور أمني يف املنطقة 

الحدودية.
ــط األزرق" مع  ــل عىل "الخ ــاء جدار فاص ــّرض حاليا لبن ــل تح ــار إىل أن إرسائي يش
ــم الحدود  ــط األزرق" ال يتطابق مع رس ــان أن "الخ ــرب لبن ــا يعت ــة فيم ــدود اللبناني الح

الدولية.
تعزيزات أمنية

ــرث، إثر تحرّك  ــع رقعته أك ــعبي ستتوّس ــخط الش كذلك تتحّدث املصادر عن أن الس
ــلحة بني بعض  ــفت األيام األخرية عن تحركات قتالية ومواجهات مس القبائل حيث كش
ــات السلطة يف اشعال فتيل الفنت  قبائل البالد يف مناطق مختلفة تعود جذورها لسياس
بني القبائل بهدف إضعافها والقضاء عىل فرص اّتحادها يف مواجهة النظام السعودي.
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