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اطلع على سير العمل بإذاعة الحديدةاطلع على سير العمل بإذاعة الحديدة

ــس  ــاء مجل ــم أعض ــع ض ــاء موس ــس لق ــد أم عق
ــة املحلية  ــادة السلط ــس املحيل وقي ــواب واملجل الن
واملكتب التنفيذي واملشائخ واألعيان والشخصيات 
ــني وقبائل  ــاء والعقال والرتبوي ــة والعلم االجتماعي
ــه بمحافظة الحديدة  ــة بيت الفقي الزرانيق بمديري
ــة الثورية محمد عيل الحوثي  بحضور رئيس اللجن
ــد رشف الدين نائب وزير  ومعه املهندس هاشم احم
ــم وكيل أول  ــاش قحي ــد عي ــاذ محم ــالم واألست اإلع
ــيخ عبدالرحمن الجماعي  ــة الحديدة والش محافظ
وكيل محافظة الحديدة واألستاذ حسني سهل زين 

مدير عام املديرية.
ويف اللقاء أكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد 
ــون العدوان  ــاد ك ــرك الج ــىل التح ــي ع ــيل الحوث ع
ومرتزقتهم ينفذون مخططات اليهود وتشتيت األمة 

وجاءوا لنرش العنرصية واملذهبية.
ــة ألبناء قبائل  ــي باملواقف البطولي وأشاد الحوث
ــة الذين اثبتو  ــل أبناء املديري ــق والعلماء وك الزراني

صمودهم األسطوري يف وجه العدوان
ــدوان والحصار إال أن  ــرار مجازر الع وندد باستم
ــا يف مواجهة  ــا وثبات ــي يزداد شموخ ــعب اليمن الش
ــون  يستهدف ــن  الذي ــم  ومرتزقته ــدوان  الع ــوى  ق
ــم النساء واألطفال دون أي وازع  بعدوانهم وجربوته

ديني أو أخالقي أو إنساني.
ــة الجهود ملواجهة  ــدا عىل رضورة توحيد كاف مؤك
كل املؤامرات التي تحاك ضد الشعب اليمني شعب 

الحكمة واإليمان.
ــة يف مواجهة  ــع اىل تحمل املسؤولي ــا الجمي داعي
ــات الخطرية  ــدوان ومرتزقتهم كون التحرك ــوى الع ق

من السعودية واإلمارات تكون وفق إرادة اليهود.
ــرشف باملال  ــزة وال ــات الع ــم جبه ــا حث بدع كم
ــاد باملواقف املرشفة التي يقدمها أبناء  والرجال وأش

مديرية بيت الفقيه يف مختلف املراحل التاريخية،
ــش يف وطنه ويدافع  ــعب اليمني يعي وقال أن الش
ــاء واملرتزقة  ــرض وأن إلمكان للغرب ــن األرض والع ع
ــن الوطن وتعزيز  ــرب يجب الوجوب الدفاع ع فيه وع

الوعي وتوحيد الصفوف لكافة أبناء املديرية .
ــت من قبل القحيم وسهل  ويف الكلمات التي اُلقي
ــوف ضد  ــىل الوق ــاً ع ــدوا جميع ــرص أك ــد من ومحم
ــي تدمر األرض  ــاءات املغرضة الت ــة أشكال اإلس كاف
واإلنسان وأن يكونوا أوفياء مع وطنهم وجمهوريتهم 

وبعزتهم وكرامتهم.
ــعب  ــدوان يف قتل أبناء الش ــرار الع ــو استم وأدان
ــيوخ والرجال  ــال والش ــاء واألطف ــي من النس اليمن
ــة والخاصة والبنى التحتية  وتدمري املمتلكات العام
ــىل  ــر ع ــار الجائ ــية والحص ــم الوحش ــل الجرائ وك

الشعب اليمني.
ــي يحققها أبطال  ــع االنتصارات الت وحيا الجمي
الجيش واللجان الشعبية يف مختلف جبهات العزة 

والرشف.
ــل الصمود  ــعب اليمني سيواص ــن أن الش مؤكدي
ــن وسيادة  ــن الوط ــاع ع ــدوان والدف ــة الع يف مواجه

أراضيه.
ــود األسطوري الذي  ــت الكلمات إىل الصم وتطرق
ــة  ــد والتعبئ ــة الحش ــع ومناقش ــه الراب ــل عام يدخ

العامة وتدارس أوضاع املديرية.
ــادوا برجال الرجال واملرابطني يف كل جبهات  وأش

العزة والكرامة والصمود.
ــق  الفاش ــب  شعي ــزار  ن ــيخ  الش ــاء  اللق ــرض  ح
ــو يوسف  ــه واألخ أب ــرص عبدالل ــيخ محمد من والش
ــيخ اسامة  ــيخ خالد فتيني غالب والش قريش والش
ــاف واألخ محمد عيل  ــدي واألخ عبدالسالم جح مه
ــائخ  ــن عضو مجلس النواب وعدد من املش غربي ع

والعلماء.
وكان قد اطلع رئيس اللجنة الثورية العليا محمد 
ــب وزير اإلعالم هاشم أحمد رشف  عيل الحوثي ونائ

الدين، عىل سري العمل يف إذاعة الحديدة.
ــة والعاملني فيها،  ــر اإلذاع ــالل لقائهما بمدي وخ
ــدور الكبري  ــة العليا بال ــة الثوري ــاد رئيس اللجن أش
ــالم الوطنية ومنها إذاعة  ــذي تقوم به وسائل اإلع ال
ــة اإلمكانات،  ــدوان رغم قل ــدة يف مواجهة الع الحدي
ــدث يف جبهات  ــا يح ــا مل ــة مواكبته ــريا إىل أهمي مش

البطولة والصمود.
ــي أبناء محافظة  ــس الثورية العليا بوع ونوه رئي
ــة العدوان  ــم املسئوول يف مواجه ــدة وتحركه الحدي
ــة الحديدة  ــي إىل محافظ ــال" نأت ــه.. وق ومخططات

لنتزود من أبنائها األبطال باملعنويات العالية".
ــكر لجهود  ــدوره عرب نائب وزير اإلعالم عن الش ب
ــة الحديدة، مؤكدا أنها محل تقدير  العاملني يف إذاع

قيادة الوزارة.
ــري للعدوان الذي  ــار إىل أن التصعيد العسك وأش
ــرب  ــع ح ــق م ــدة يرتاف ــة الحدي ــدف محافظ يسته
ــن العطاء  ــب مواجهتها بمزيد م ــا يتطل إعالمية، م
ــني مختلف املؤسسات  ــار التكامل ب اإلعالمي يف إط

اإلعالمية الرسمية والخاصة.
ــادر  عبدالق ــدة  الحدي ــة  إذاع ــر  مدي ــد  أك ــا  فيم
املنصوب صمود العاملني يف اإلذاعة وتفانيهم يف أداء 
رسالتهم اإلعالمية وفضح جرائم العدوان األمريكي 

السعودي رغم الصعوبات التي خلفها العدوان.
ــهد  ولفت إىل أن الخارطة الربامجية لإلذاعة ستش
ــة  ــد والتعبئ ــال الحش ــة يف مج ــة خاص ــة نوعي نقل

ملواجهة العدوان وحمالته التضليلية.

رئيس اللجنة الثورية يشيد بدور وصمود أبناء قبيلة رئيس اللجنة الثورية يشيد بدور وصمود أبناء قبيلة 
الزرانيق في مواجهة العدوانالزرانيق في مواجهة العدوان توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان

ــود  للجن ــات  تجمع ــداف  استه  -
السعوديني يف قرية قمر بقذائف املدفعية

- قنص 4 من الجنود السعوديني شمال 
قرية قوى

ــف مدفعي للجيش واللجان عىل  - قص
برج السودة السعودي

ــود  للجن ــات  تجمع ــداف  استه  -
ــف  بقذائ ــان  دخ ــل  جب يف  ــني  السعودي

املدفعية 
ــة  ــني يف قري ــني سعودي ــص جندي - قن

حامضة
ــود  للجن ــات  تجمع ــداف  استه  -

السعوديني يف الخوبة بقذائف املدفعية
نجران

ــات مرتزقة الجيش  ــداف تجمع - استه
ــي قبالة صحراء  السعودي يف بري السالم

األجارش بقذائف املدفعية
ــود  للجن ــات  تجمع ــداف  استه  -
ــس بقذائف  ــة السدي ــني يف رقاب السعودي

الـ“بي10“ وإصابات مبارشة
ــدك  ت ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــني يف موقعي  ــات الجنود السعودي تجمع

الرشفة والشبكة
عسري

- قنص 6 من مرتزقة الجيش السعودي 
قبالة منفذ علب

- سقوط عدد من القتىل والجرحى من 
ــر استهداف  ــري معدل 50 إث ــة وتدم املرتزق
ــي للجيش واللجان  وحدة االسناد املدفع
ــة قبالة منفذ  ــعبية تحصينات املرتزق الش

علب

االحد 2018/3/11       

الجوف
ــة ملرتزقة  ــر آلي ــة تدم ــدة الهندس - وح
ــة يف جبهة صربين  ــوة ناسف ــدوان بعب الع

بمديرية خب الشعف
ميدي

ــات مرتزقة العدوان  - استهداف تجمع
ــن قذائف  ــدي بعدد م ــال صحراء مي شم

املدفعية
تعز

- قنص أحد مرتزقة العدوان السعودي 
األمريكي جنوب معسكر خالد بموزع

لحج
ــن املرتزقة يف  ــرح العديد م ــل وج - مقت
قصف مدفعي عىل مواقعهم وتحصيناتهم 

يف الجوازعة بطور الباحة

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــي ومدفعي سعودي عىل  - قصف صاروخ

مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية
- طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 
ــة باقم وغارة عىل منطقة  3 غارات عىل مديري

طخية بمديرية مجز
ــودي  سع ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  -
ــن مديرية شدا  ــة م ــق متفرق ــدف مناط يسته

الحدودية
- غارة لطريان العدوان السعودي األمريكي 

عىل منطقة القد بمديرية رازح الحدودية
ــىل منطقة  ــدوان ع ــريان الع ــارات لط - 3 غ
ــارة استهدفت سيارة مواطن  الفرع بكتاف وغ

يف آل أبو جبارة
- طريان العدوان السعودي األمريكي يشن 
غارتني عىل منطقة املالحيظ بمديرية الظاهر

صنعاء
ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط - 13 غ

السعودي عىل قاعدة الديلمي
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارات   3غ  -

السعودي عىل مطار صنعاء الدويل
الحديدة

- غارتان بطائرة بدون طيار تابعة للعدوان 
عىل مديرية حيس

ــودي   ــي السع ــدوان  األمريك ــريان الع - ط
يشن غارة عىل مطار الحديدة الدويل

ــىل مزرعة  ــدوان ع ــريان الع ــارات لط - 3 غ
ــىل مزرعة  ــي و4 غارات ع ــة الجراح يف مديري

أخرى يف زبيد
مارب

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  5  -
السعودي عىل مديرية رصواح

حجة
- طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 

11 غارة عىل مديريتي حرض وميدي 
عمران

ــودي  ــي السع ــدوان  األمريك ــريان الع - ط
ــر  ــذراع األحم ــل ال ــىل جب ــارات ع ــن 3 غ يش

بمديرية حرف سفيان
عسري

- طريان العدوان السعودي األمريكي يشن 
غارة عىل مجازة

جيزان
- طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 

غارة عىل موقع الطلعة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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صنعاء / سبأ 
ــاالت وتقنية  ــوزارة االتص ــع أمس ب  وق
املعلومات بحضور رئيس الوزراء الدكتور 
ــة  ــىل اتفاقي ــور، ع ــن حبت ــز ب عبدالعزي
تجديد تراخيص عمل رشكتي (سبأفون 
ــدة  ــال مل ــف النق ــغلة للهات وMTN) املش

عامني إضافية حتى نهاية 2019م.
ــن وزارة االتصاالت  ــة ع ــع االتفاقي وق
وتقنية املعلومات الوزير املهندس مسفر 
عبدالله النمري وعن الرشكتني ممثلوهما.

واعترب رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع 
ــن القطاعات الخدمية التي  االتصاالت م
ــب أن تقدم  ــني ويج ــاة املواطن ــس حي تم
ــعب اليمني  خدمات االتصاالت لكل الش
ــة الحقيقية بني  ــاظ عىل الرشاك مع الحف
ــاالت ورشكات الهاتف النقال  وزارة االتص

يف اليمن.
ــاع الخاص  ــد أن الرشاكة مع القط وأك
ــاالت  ــف املج ــزز يف مختل ــي أن تتع ينبغ

لخدمة التنمية االقتصادية.
ــاالت وتقنية  ــر االتص ــاد وزي ــا أش فيم
ــني يف تطوير  ــام الرشكت ــات بإسه املعلوم
ــاره  باعتب ــن  اليم يف  ــاالت  االتص ــاع  قط
ــد عليها  ــات التي تستن ــم املقوم أحد أه
ــاريع التنموية والخدمات التعليمية  املش

والطبية.
ــة والتكامل  ــق الرشاك ــىل توثي ــد ع وأك
ــزز تماسك  ــات والوزارة بما يع بني الرشك
ــذي نجح يف  ــاع االتصاالت ال ووحدة قط
ــرار يف تقديم  ــاوز الصعوبات واالستم تج
ــعب  ــه وإيصالها إىل كل أبناء الش خدمات

اليمني يف أنحاء الوطن الكبري.

صنعاء/ سبأ
ــازي أحمد عيل  ــة والري غ ــة وزير الزراع ــاء أمس برئاس ــاع بصنع ــش اجتم ناق
ــة لتقييم وضع القطاع الزراعي خالل  ــن، إمكانية إيجاد قاعدة بيانات زراعي محس

العام املايض وتحديد احتياجات املحافظات من املشاريع الزراعية ذات األولوية.
ــات، إىل  ــة باملحافظ ــب الزراع ــدراء عموم مكات ــم م ــاع الذي ض ــرق االجتم وتط
ــة مارس  ــع عقده نهاي ــث املزم ــي الثال ــرض الزراع ــري للمع ــدادات والتحض االستع
ــات تكميلية للبيانات  ــم تجهيزه من وثائق وتقارير ومعلوم ــاري بصنعاء، وما ت الج

السابقة حول أرضار العدوان وتأثرياته عىل القطاع الزراعي يف اليمن.
ــطة وأعمال مكاتب الزراعة  ــون الصعوبات التي تواجه أنش واستعرض املجتمع
ــات، وتم التأكيد عىل أهمية إيجاد معالجات لتلك الصعوبات بما يساعد  باملحافظ
ــة وتعزيز  ــة الجوانب الزراعي ــطتها لخدم ــىل أداء مهامها وأنش ــة ع ــب الزراع مكات
ــن الغذائي وتخفيف  ــات املواطنني من األم ــي يف توفري احتياج ــاع الزراع دور القط

معاناتهم جراء العدوان والحصار.
ــب الزراعة وفقا  ــم التسهيالت ملكات ــرص الوزارة عىل تقدي ــد وزير الزراعة ح وأك
ــطة  ــل عىل تنفيذ األنش ــن أداء مهامها والعم ــا م ــا يمكنه ــة بم ــات املتاح لإلمكاني

الزراعية املختلفة خاصة املعنية يف مجاالت األمن الغذائي .
ودعا إىل تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وصوال إىل تحقيق معدالت 
ــجيع املزارعني للتوجه نحو زراعة  ــة يف اإلنتاجية الزراعية والرتكيز عىل تش ايجابي

املحاصيل الالزمة لتوفري األمن الغذائي .

وزارة االتصاالت تجدد تراخيص وزارة االتصاالت تجدد تراخيص 
شركتي سبأفون وشركتي سبأفون وMTNMTN لعامين لعامين

مناقشة إمكانية إيجاد قاعدة بيانات عن مناقشة إمكانية إيجاد قاعدة بيانات عن 
وضع القطاع الزراعي في المحافظاتوضع القطاع الزراعي في المحافظات

املحويت/ سبأ
ــت،  ــة املحوي ــاء بحافظ ــش لق ناق
ــل حيدر،  ــم املحافظ فيص ــس ، ض أم
ــة  ــاف املحافظ ــة استئن ــس نياب ورئي
ــي، سبل  ــي الربكان ــايض عبدالغن الق
ــزة  األجه ــني  ب ــق  التنسي ــز  تعزي

القضائية واألمنية .
ــور وكيل  ــرض اللقاء بحض واستع
ــود شمالن ومدير إدارة  املحافظة حم
ــذي  ــادر املاخ ــد عبدالق ــن العمي األم

ــت القايض خالد  ووكيل نيابة املحوي
ــل ، املعالجات الكفيلة بالتغلب  العدي
ــه عمل  ــات التي تواج ــىل الصعوب ع
ــق األمن  ــا يحق ــة، وبم ــة العام النياب

والعدالة يف املحافظة .
ــة  تلبي رضورة  ــاء  اللق ــد  وأك
ــل القضائي وإعداد  احتياجات العم
ــات  نياب ــس  خم ــاء  إلنش ــزم  يل ــا  م
ــة مركزية لألحداث وسجن  وإصالحي
ــات  مديري ــن  م ــدد  ع يف  ــي  احتياط

املحافظة.
ــزام  الت ــت،  املحوي ــظ  محاف ــد  وأك
ــرارات  بالق ــة  التنفيذي ــة  السلط
والتوجيهات القضائية وتسهيل كافة 
مهامه يف مراحل التحقيق واملحاكمة 
ــة ، وكل ما  ــام القضائي ــذ األحك وتنفي
يكفل قيام األجهزة القضائية بدورها 
ــورة لديها  ــا املنظ ــت يف القضاي يف الب

بالرسعة املطلوبة .

محافظ المحويت يؤكد االلتزام بتنفيذ محافظ المحويت يؤكد االلتزام بتنفيذ 
التوجيهات واألحكام القضائيةالتوجيهات واألحكام القضائية

دعا وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبيس املنظمات واملؤسسات واملنتديات 
ــاً لرتسيخ  ــم والعمل سوي ــرؤى واملفاهي ــوف وتوحيد ال ــرص الصف ــة ل الثقافي
ــدوان الهمجي الذي لم  ــة والتصدي للع ــع اليمني ثقافة املقاوم ــة املجتم ثقاف
ــويه وتدمري اإلرث  ــاول طمس وتش ــر فقط بل يح ــان والحج ــدف االنس يسته

الثقايف والتاريخي لليمن.
ــي واملؤسسات  ــات املجتمع املدن ــيل منظم ــاءه أمس بممث ــد، خالل لق وأك
واملنتديات الثقافية، عىل أهمية هذه املكونات التي يجب أن تلعب دوراً حيويا 
ــات واإلرث  ــة والحفاظ عىل املكون ــم الوطني ــاه ترسيخ املفاهي ــا باتج ومحوري
الثقايف وتنمية وصقل املواهب الثقافية وبما يضمن تقوية النسيج االجتماعي 
ــىل اليمن  ــدء العدوان ع ــرى الثالثة لب ــر علينا الذك ــه بعد أيام تم ــة ان وخاص

ويجب أن نحرض لهذه املناسبة التي تؤكد صمود وعنفوان املواطن اليمني.
ــات، إىل رضورة التنسيق بني  ــار، يف اللقاء األول للوزارة مع هذه املنظم وأش
ــة وفق خطط مدروسة بحيث يتمكن  ــذه املكونات والعمل يف الساحة اليمني ه
كل مكون من أداء دوره املناط به يف مجال تخصصه بشكل مرشف وخاصة ان 
ــاك حرباً موجهة لخلق الرصاعات الطائفية واملذهبية ولكن والحمد لله لم  هن

يتمكن العدو من اخرتاقنا.
  فيما أكدت نائب وزير الثقافة هدى ابالن أن هذا اللقاء هو فرصة للحديث 
ــل أن تتكاتف جهود  ــس التطلعات و نأم ــا نعيش نفس األوضاع ونف عن كونن
ــن اجل عمل ثقايف  ــات املجتمع املدني م ــة مع جهود منظم ــة الرسمي املؤسس

وخلق حراك ثقايف وقوة داعمة تستطيع ان تغري الكثري من املفاهيم.
مشرية إىل أن هذه املنظمات هي املعنية بالحوار والسالم واملحبة والوطنية 
ــل هي عالقة  ــرد تراخيص فقط ب ــة بيننا ليست مج ــل صورها فالعالق يف أكم
ــدم السالم  ــي يخدم الوطن ويخ ــي ثقايف مجتمع ــن أجل خلق وع ــة م تكاملي
ــارة وهذا هو الهدف الذي تسعى اليه وزارة الثقافة لخلق هذه  والرتاث والحض

الرشاكة الفاعلة وااليجابية مع منظمات املجتمع املدني .
ــات ودور الكتب حمدي الرازحي  ــدد وكيل الوزارة لقطاع املخطوط فيما ش
ــىل الجوانب  ــي والرتكيز ع ــي اليمن ــىل البعد التاريخ ــة الحفاظ ع ــىل أهمي ع
ــان أن العدوان  ــرج هذا االجتماع بإيم ــة جوانبها متمنيا أن يخ ــة بكاف الثقافي

يستهدف الهوية اليمنية.
ــات املجتمع املدني مطهر  ــس االئتالف الوطني ملنظم ــن جانبه أشاد رئي م
ــادرات الثقافية  ــاء باملنظمات واملنتديات واملب ــادرة وزارة الثقافة للق ــي بمب تق
ــة وأن يف اليمن  ــل للجهد الرسمي خاص ــات املدنية هي املكم ــون هذه الكيان ك

حوايل 11 ألف منظمة مرصح لها رسميا.
 وخالل اللقاء القيت عدد من الكلمات واملداخالت من قبل ممثيل منظمات 
ــل وفق برنامج منظم  ــت إىل رضورة توحيد الرؤى والعم ــع املدني تطرق املجتم
يستهدف يف املقام األول التصدى للعدوان عرب الفعاليات واملناشط املختلفة، 
ــة للصمود  ــاء الذكرى الثالث ــن الفعاليات ضمن إحي ــة عدد م ــداد إلقام واألع
ــدى الصمود  ــه اظهار م ــا من شان ــىل اليمن وبم ــم ع ــدوان الغاش ــه الع يف وج

األسطوري والتالحم الذي سطره أبناء اليمن.

ــرؤى  ــد ال ــو لتوحي ــة يدع ــر الثقاف ــرؤى وزي ــد ال ــو لتوحي ــة يدع ــر الثقاف وزي
ــة ــة المقاوم ــيخ ثقاف ــم لترس ــةوالمفاهي ــة المقاوم ــيخ ثقاف ــم لترس والمفاهي

اجتماع موسع لمناقشة موضوع الصحة النفسية اجتماع موسع لمناقشة موضوع الصحة النفسية 

صنعاء/سبأ
ــورى أمس اجتماع موسع برئاسة  عقد بمجلس الش
القائم بأعمال رئيس املجلس محمد حسني العيدروس، 
ضم لجنة الصحة والسكان وعدداً من أعضاء املجلس.

ــاع بحضور اللجنة التحضريية لتنفيذ  ناقش االجتم
ــن ممثيل  ــة، وعدد م ــة النفسي ــري للصح ــم الفك املوس
ــال الصحة  ــة يف مج ــي العامل ــع املدن ــات املجتم منظم
ــة، وعدد من املختصني يف جانب الطب واإلرشاد  النفسي
النفيس، موضوع الصحة النفسية وبرنامج عمل املوسم 
ــذي سيعقده مركز منارات  الفكري للصحة النفسية وال
للدراسات واسرتاتيجيات املستقبل اعتباراً من يوم غد.

ــس  ــس مجل ــال رئي ــم بأعم ــوه القائ ــاع ن ويف االجتم
ــة للموسم  ــة التحضريي ــاء اللجن ــدور أعض ــورى ب الش
ــري للصحة النفسية من قيادات منظمات املجتمع  الفك
املدني واملختصني من جامعتي صنعاء وذمار يف االرتقاء 

بالصحة والنفسية واإلرشاد النفيس.
ــرب هذا االجتماع تدشيناً لفعالية املوسم الفكري  واعت
ــن  ــدوان الذي يش ــا إىل أن الع ــة .. الفت ــة النفسي للصح
ــىل اليمن منذ ثالثة أعوام، نجم عنه زيادة يف الحاالت  ع
واالضطرابات النفسية ملختلف فئات ورشائح املجتمع، 
ــعبية  ــة والش ــود الحكومي ــر الجه ــي تضاف ــا يستدع م
ــام منظمات املجتمع املدني واملنظمات الدولية يف  وإسه
ــات النفسية للعدوان  ــف والحد من آثار التداعي التخفي

والحصار.
ولفت العيدروس إىل أهمية تكامل الجهود بني وزارات 
ــم واإلعالم  ــة والتعلي ــان والرتبي ــة والسك ــة العام الصح
ــة  ــي للتنمي ــدوق االجتماع ــاد والصن ــاف واإلرش واألوق
ومنظمات املجتمع املدني لعمل برامج مشرتكة للحد من 

تبعات اآلثار النفسية املرتتبة عىل العدوان والحصار.
ــه  ــات يف تبني ــارات للدراس ــز من ــادرة مرك ــاد بمب وأش
ــة .. الفتا إىل  ــري للصحة النفسي ــات املوسم الفك فعالي
ــة النفسية  ــاص يعنى بالصح ــدار قانون خ ــة إص أهمي
ــا يسهم يف إعادة بناء منظومة الصحة النفسية من  وبم

أجل بناء اإلنسان الفاعل القادر عىل العطاء.
ــورى أهمية  ــال رئيس مجلس الش ــد القائم بأعم وأك
ــة النفسية بما  ــة الوطنية للصح ــة اإلسرتاتيجي مراجع
يتواكب مع املعطيات واملتغريات الحاصلة جراء العدوان 
.. مطالبا الحكومة بدعم مصانع األدوية املحلية إلنتاج 
أدوية وعقاقري األمراض النفسية وبما يلبي احتياجات 

املجتمع يف هذه الظروف االستثنائية الصعبة.
ــة النفسية  ــيل الصح ــن ممث ــارضون م ــع الح واستم
ــي واملختصني من جامعتي  ــات املجتمع املدن من منظم
ــم  ــاور املوس ــول مح ــز ح ــار إىل رشح موج ــاء وذم صنع
الفكري للصحة النفسية الذي سيتناول مفهوم الصحة 
النفسية وواقعها يف اليمن، واآلثار النفسية املرتتبة عىل 

العدوان.
ــارضون إىل النقص الحاد يف عدد األطباء  وتطرق الح
واملعالجني النفسانيني يف اليمن .. مؤكدين أهمية تأهيل 
ــواًء بفتح  ــاء واملختصني، س ــن األطب ــات جديدة م دفع
ــة أو اإلبتعاث  ــدة يف الجامعات املحلي ــات جدي تخصص
ــث  ــايل والبح ــم الع ــالل وزارة التعلي ــن خ ــي م الخارج

العلمي.

ــاع استعراض مخترص ألوراق عمل  وتم خالل االجتم
ــم الفكري للصحة النفسية والتي ستتضمن رؤية  املوس
ــاد النفيس  ــيس واإلرش ــب النف ــال الط ــني يف مج الباحث
ــا إىل أفراد  ــول خدماته ــة النفسية ووص ــز الصح لتعزي
ــذي القرار  ــم متخ ــاض هم ــالل استنه ــن خ ــع م املجتم
ــاص واملنظمات  ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي واملؤسس
الدولية ومنظمات املجتمع املدني والقيادات املجتمعية 
ــة النفسية،  ــا الصح ــام بقضاي ــرة لالهتم ــة املؤث الفاعل
ــة الوطنية للصحة  ــل وتطوير ودعم اإلسرتاتيجي وتفعي

النفسية يف اليمن.
ــاع أهمية رفع مستوى الوعي املجتمعي  وأكد االجتم
ــرد التكيف مع ضغوط  ــة بما يحقق الف للصحة النفسي
ــة من  ــا والوقاي ــن آثاره ــف م ــا والتخفي ــاة وأزماته الحي

املرض النفيس.
ــات  ــز الجه ــة تحفي ــىل أهمي ــون ع ــدد املجتمع وش
ــات املجتمع املدني واملنظمات الدولية  املختصة ومنظم
ــة واملؤثرة لالهتمام  ــاص والقيادات الفاعل والقطاع الخ
بقضايا الصحة النفسية وبما يسهم يف وصول خدمات 

الصحة النفسية للمجتمع وتوسيعها.

مجلس الشورى يؤكد أهمية مراجعة اإلستراتيجية الوطنية للصحة مجلس الشورى يؤكد أهمية مراجعة اإلستراتيجية الوطنية للصحة 
النفسية بما يواكب التغيرات الحاصلة جراء العدوانالنفسية بما يواكب التغيرات الحاصلة جراء العدوان

طريان العدوان يشن

ــيل باملديرية  ــح مصدر مح وأوض
أن طريان العدوان استهدف بغارتني 

مزرعة املرشدية بمديرية زبيد.
ــدوان األمريكي  ــريان الع ــن ط ش
السعودي أمس غارتني عىل مديرية 

رصواح بمحافظة مارب.
ــيل لـ (سبأ)  ــح مصدر مح وأوض
ــني  غارت ــن  ش ــدوان  الع ــريان  ط أن 
ــا أرضارا بمزارع  عىل املديرية خلفت

املواطنني.
ــة  مرتزق أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش

ــدوان استهدفوا بقصف مدفعي  الع
عددا من املنازل باملديرية.

منسقة الشؤون اإلنسانية :

ــري  غ ــات  املنظم أن  ــت  وبين
ــدة بحاجة  ــة واألمم املتح الحكومي
ــارات دوالر  ــارب ثالثة ملي ــا يق إىل م
ملواجهة الكارثة اإلنسانية يف اليمن 

قدم منها مليار دوالر من املانحني.
ــن  م أن  ــد  جران ــت  وأوضح
األولويات التي يجب الرتكيز عليها 
ــن الغذائي حيث يوجد  انعدام األم

ما يقارب 17مليون شخص يعانون 
من االنعدام الغذائي يف اليمن.

جنود االحتالل

ــام الحايل  ــذ بداية الع ــع "من وتاب
ــالل 25 صيادا  اعتقلت قوات االحت
ــدف  به ــوارب  ق ــة  سبع ــادرت  وص
تهجري الصيادين ومنعهم من ركوب 
ــم يقومون بالصيد  األمواج رغم أنه
تحديدا يف املنطقة التي تسمح بها 

إرسائيل".

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..


