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يف  ــة  املالي وزارة  ــس  مجل ــش  ناق  
ــب رئيس  ــة نائ ــس برئاس ــه أم اجتماع
ــني  ــة الدكتور حس ــر املالي ــوزراء وزي ال
ــة  ــب املتعلق ــويل، الجوان ــه مقب عبدالل
ــهرين  ــالل الش ــوزارة خ ــم أداء ال بتقيي
ــط  الخط ــذ  تنفي ــتوى  ومس ــني  املاضي
يف  ــة  املختلف ــات  للقطاع ــومة  املرس

الوزارة.
ــر  ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــع نائ وأطل
ــة  التفصيلي ــر  التقاري ــىل  ع ــة  املالي
ملستوى اإلنجاز وحجم اإليرادات التي 

تم تحصيلها خالل هذه الفرتة.
ــي  والت ــة  املبذول ــود  بالجه ــاد  وأش
ــتوى اإليرادات  ــهمت يف تحسن مس أس
ــرادات الرضيبية  ــا اإلي العامة خصوص
ــوظ الذي  ــن امللح ــة والتحس والجمركي

طرأ عىل مستوى النقدية.
ــة  بمراجع ــويل  مقب ــور  الدكت ــه  ووج

ــوف  للوق ــة  االقتصادي ــدات  الوح أداء 
ــالالت الحقيقية التي تعاني  عىل االخت
منها ومعالجتها بما يكفل تحقيق عائد 
ــذه الوحدات خصوصا  اقتصادي من ه
ــا لم تعد إيراداتها قادرة عىل  أن معظمه

تغطية النفقات الخاصة بها.
رضورة  ــرص  الح ــان  لج ــىل  ع ــد  وأك
ــتكمال حرص  بذل مزيد من الجهد الس
ــا  ــا كان حجمه ــة مهم ــة االيرادي األوعي
ــرب  ــل الح ــة يف ظ ــة الدول ــد خزين لرف

االقتصادية التي يقوم بها العدوان.
ــع  ــام تراج ــاع أم ــف االجتم ــا وق كم
ــباب  ــة واألس ــلطة املحلي ــرادات الس إي
ــول  ــع والحل ــذا الرتاج ــي أدت إىل ه الت

واملعالجات املقرتحة لذلك .
ــا تم  ــبة م ــاع نس ــتعرض االجتم واس
ــبكي بني وزارة  ــن الربط الش تحقيقه م
ــار  املالية ومختلف الجهات.. حيث أش

ــر املالية إىل  ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي نائ
ــاء قاعدة  ــات وبن ــق املعلوم أهمية تدف
ــة  مكافح يف  ــاهم  تس ــدة  جدي ــات  بيان

الفساد ومراقبة األداء أوال بأول.
ــتكمال الربط  ــة اس ــدد عىل رسع وش
ــا يتيح  ــك املركزي بم ــبكي مع البن الش
ملتخذي القرار الوقوف عىل الوضع املايل 
ــة واتخاذ  ــدات وأجهزة الدول ــة وح لكاف
ــبة إزاء أي انحرافات أو  القرارات املناس

ممارسات ترض باملال العام.
ــة  كاف ــويل  مقب ــور  الدكت ــه  ووج
ــن الجهود  ــد م ــذل املزي ــات بب القطاع
ــتوى االنضباط الوظيفي..  وتعزيز مس
ــؤولية  ــعار املس ــا الجميع الستش داعي

والعمل بروح الفريق الواحد.
ــؤولو وزارة  حرض اللقاء قيادات ومس

املالية .

صنعاء / سبأ
ــني  ــر املالية الدكتور حس ــس الوزراء وزي ــى نائب رئي  التق
عبدالله مقبويل أمس وزير السياحة نارص محفوظ باقزقوز.

ناقش اللقاء الجوانب املتعلقة بقرار مجلس الوزراء بشأن 
ــياحة واملالية للنزول  ــرتكة من وزارتي الس تشكيل لجان مش
امليداني ألمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وإب.
ــكيل هذه  ــرتكة لتش ــكيل لجنة إرشافية مش وأقر اللقاء تش
ــياحية والفندقية  ــتقوم بحرص املنشآت الس اللجان التي س

بأمانة العاصمة واملحافظات الثالث .
ــة االيرادية  ــة األوعي ــان بحرص كاف ــتقوم هذه اللج ــا س كم
ــياحة  ــوم املحددة قانونا ليتم تحصيلها عرب وزارة الس والرس
ــار أي قصور أو  ــة وإظه ــل املتبع ــات التحصي ــا وآلي ومكاتبه
ــد مقومات  ــوارد وتنميتها وتحدي ــذه امل ــال يف تحصيل ه إهم
ــات الالزمة التي  ــياحي ووضع املقرتح ــق الجذب الس ومناط
من شأنها تحصيل وتنمية املوارد والرسوم املحددة وتنشيط 

ــآت  ــجيع أصحاب املنش ــز وتش ــة وتحفي ــياحة الداخلي الس
السياحية عىل تحسني مستوى الخدمات التي يقدمونها.

ووجه نائب رئيس الوزراء اللجنة اإلرشافية بالبدء الفوري 
ــة لتتمكن من حرص  ــكيل اللجان املطلوب ــذ عملها وتش بتنفي

كل املنشآت وتصنيفها .
ــدد عىل رضورة العمل وفق خطة معينة وإعداد برنامج  وش
ــان ورفع التقرير التفصييل النهائي لعمل  تدريبي لهذه اللج
هذه اللجان خالل عرشين يوما بحسب قرار مجلس الوزراء .
من جهته اعترب وزير السياحة تشكيل هذه اللجان خطوة 
ــن القطاع  ــرادات الدولة م ــح لتحصيل إي ــاه الصحي يف االتج

السياحي والتي كانت مهدورة طوال الفرتة املاضية .
وأشار إىل أن نجاح هذه اللجان يف عملها بهذه املحافظات 

سيكون منطلقا للتعميم عىل باقي املحافظات.
حرض اللقاء عدد من املسؤولني واملختصني بوزارتي املالية 

والسياحة.

وزير المالية يؤكد أهمية إعداد قاعدة بيانات وزير المالية يؤكد أهمية إعداد قاعدة بيانات 
لمكافحة الفساد ومراقبة األداء لمكافحة الفساد ومراقبة األداء 

صنعاء / سبأ 
ــود  ــة حم ــني العاصم ــع أم  اطل
محمد عباد، أمس عىل سري أعمال 
ــات  ــة املخلف ــع وإزال ــة ورف النظاف
ــوارع  ــوائيات يف عدد من ش والعش

وأحياء مديريات األمانة.
ــه وكيل  ــاد ومع ــث تفقد عب حي
ــات باألمانة املهندس  قطاع البلدي
ــاع  ــل قط ــمريي ووكي ــض الش عاي
ــغال واملشاريع املهندس وليد  األش
ــال النظافة ورفع  ــري أعم راصع، س
ــبعني  الس ــات  بمديري ــات  املخلف

وشعوب وآزال والصافية والثورة.
ــاع  ــة، قط ــني العاصم ــث أم وح
ــرشوع  وم ــغال  واألش ــات  البلدي
ــذل  ــىل ب ــات، ع ــة واملديري النظاف
ــود لرفع املخلفات  املزيد من الجه
ــوارع  والش ــاء  باألحي ــة  املتكدس
ــالك أحواش  ــط املخالفني وم وضب
ــة  املعدني ــات  املخلف ــع  تجمي
ــببون  يتس ــن  الذي ــتيكية  والبالس
 .. ــة  النظاف ــال  أعم ــاك  إرب يف 
ــراءات الالزمة  ــاذ اإلج ــدا اتخ مؤك
ــىل النظافة  ــاظ ع ــل الحف ــن أج م
ــة  ــة وإزال ــات واألترب ــع املخلف ورف

التشوهات.
ــات  املديري ــدراء  م ــث  ح ــا  كم
ــغال  ومدراء مناطق النظافة واألش

باملديريات، عىل مضاعفة الجهود 
ــىل النظافة  ــا يضمن الحفاظ ع بم
ــار  وإظه ــوائيات  العش ــة  وإزال
ــايل..  الجم ــر  باملظه ــة  العاصم
ــام  االهتم رضورة  ــىل  ع ــددا  مش
بالجمع املبارش للمخلفات بصورة 

مستمرة.
ــني العاصمة عىل أهمية  وأكد أم
ــط  وخط ــج  برام ــف  وتكثي ــذ  تنفي
ــة  بأهمي ــني  للمواطن ــة  التوعي
ــة  والبيئ ــة  النظاف ــىل  ع ــاظ  الحف
ــدم رمي املخلفات أو وضعها يف  وع
ــطية بدال عن الرباميل  الجزر الوس
ــب االلتزام  ــا إىل جان ــة به الخاص
ــات  األوق يف  ــات  املخلف ــراج  بإخ
ــاحنات الجمع  ــرور ش ــددة مل املح

املبارش لألحياء.
ــني العاصمة،  ــد أم ــك تفق إىل ذل
ــن  م ــد  واملمت ــية  الحشيش ــرس  ج
ــية فوق السايلة  منطقة الحشيش
ــزي  املرك ــجن  الس ــة  منطق إىل 

بمديرية شعوب.
ــغال  ــل األش ــن وكي ــتمع م واس
واملشاريع املهندس راصع إىل رشح 
ــال  ــاز واألعم ــبة اإلنج ــول نس ح
ــى  حت ــتكماله  الس ــة  املتبقي
ــي أدت إىل توقف  ــات الت والصعوب

العمل.

ــغال  ــاع األش ــاد، قط ــه عب ووج
ــة  وإزال ــع  رف ــة  برسع ــة  والنظاف
ــة فوق  املخلفات واألتربة املتكدس

وتحت الجرس.
ــة حمود  ــني العاصم ــا زار أم كم
ــى  جرح ــس  أم ــاد،  عب ــد  محم
ــى  جرح ــة  رعاي ــز  بمرك ــدوان  الع

الحرب بمنطقة الجراف.
ــىل  ع ــة  العاصم ــني  أم ــع  واطل
مستوى الرعاية الطبية التي تقدم 
للجرحى باملركز.. منوها بما قدمه 
ــبيل  الجرحى من تضحيات يف س
الدفاع عن الوطن وسيادته وكرامة 

وعزة الشعب اليمني.
وأكد رضورة االهتمام بالجرحى 
ــة  الصحي ــة  الرعاي ــم  وتقدي
ــب تقديرا  ــم كأقل واج ــة له الكامل
ــبيل الدفاع عن  لتضحياتهم يف س

الوطن.
ــة باملالحم  ــاد أمني العاصم وأش
ــطرها أبطال  ــي يس الت ــة  البطولي
يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
مختلف جبهات الرشف والبطولة.

وكالء  ــارة  الزي ــالل  خ ــه  رافق
ــدس عايض  ــة العاصمة املهن أمان
ــد  ــان وولي ــازن نعم ــمريي وم الش
ــاعد لألمانة  ــل املس ــع والوكي راص

هاشم الوزير .

أمين العاصمة يتفقد سير أعمال النظافة أمين العاصمة يتفقد سير أعمال النظافة 
بعدد من األحياء ويزور جرحى العدوانبعدد من األحياء ويزور جرحى العدوان

إقرار تشكيل لجان حصر المنشآت السياحية والفندقية إقرار تشكيل لجان حصر المنشآت السياحية والفندقية 
بأمانة العاصمة وصنعاء والحديدة وإببأمانة العاصمة وصنعاء والحديدة وإب

صنعاء /سبأ 
ــتأنفت اللجنة املكلفة بإعداد تقرير مجلس الشورى حول أوضاع   اس
ــة عضو مجلس  ــان اجتماعها أمس برئاس ــل وحقوق اإلنس ــرأة والطف امل
ــؤولني من  ــدد من املس ــد وبحضور ع ــن محم ــة محمد ب ــورى فاطم الش

الجانب الحكومي ومنظمات املجتمع املدني.
كرس االجتماع ملناقشة حقوق اإلنسان يف اليمن بصورة عامة وأوضاع 
ــذي يأتي يف  ــورة خاصة، وال ــذه املرحلة بص ــة والطفل يف ه ــرأة اليمني امل
ــعاراً بأهمية تفعيل  ــس واستش ــية واملجل ــام القيادة السياس ــار اهتم إط
ــان واملرتبطة أيضاً  ــع املدني يف مجال حقوق اإلنس ــات املجتم دور منظم
بقضايا حقوق املرأة والطفل يف ظل األوضاع الراهنة التي تمر بها بالدنا، 

وبما يخدم القضايا الوطنية ومعالجة تداعيات العدوان والحصار.
ــة  ــات الخاص ــات والبيان ــر واإلحصائي ــاع التقاري ــتعرض االجتم واس
ــد من الجهات ذات العالقة  ــاع املرأة والطفل والتي قدمت من العدي بأوض
ــر اتحاد  ــي ومنها تقري ــع املدن ــات املجتم ــي ومنظم ــاع الحكوم يف القط
ــطة االتحاد يف حالة  ــاء اليمن والذي احتوى عىل ملخص حول أنش نس
ــا االتحاد خالل  ــي قام به ــانية الت ــاريع اإلغاثية واإلنس ــوارئ واملش الط

الفرتة املاضية .
ــأن العدوان  ــان بش ــتعرض االجتماع تقرير وزارة حقوق اإلنس كما اس
السعودي وحلفاؤها عىل اليمن والذي احتوى عىل الجرائم األشد خطراً 
ــانية يف العالم،  ــف أكرب كارثة إنس ــرأة والطفل والذي خل ــي طالت امل والت
ــة إىل تقرير وزارة الصحة عن األرضار التي لحقت بأطفال اليمن  باإلضاف
ــيميا، والذي أشار إىل ازدياد نسبة الوفيات من األطفال  املصابني بالثالس
ــل واألدوية الالزمة  ــر األمصال واملحالي ــرض جراء عدم توف املصابني بامل

جراء الحصار الشامل.
وتناول االجتماع تقرير اللجنة الوطنية للمرأة حول اآلثار االجتماعية 
ــوع االجتماعي وتدهور  ــرأة والطفل من منظور الن ــدوان عىل وضع امل للع
ــاء الحوامل واألطفال  ــة الالزمة لألمهات والنس ــات الرعاية الصحي خدم

الذين أصبحوا يعانون سوء التغذية الحاد.
واستعرض التقرير املقدم من اإلدارة العامة لتنمية املرأة الريفية بوزارة 
الزراعة والري والذي أشار إىل األرضار الكبرية التي لحقت باملزارع ومزارع 
ــعة ماليني مواطن  ــطبالت املوايش.. الفتا إىل أن أكرث من تس الدواجن واس
يرشفون عىل الدخول يف مرحلة املجاعة جراء العدوان والحصار بحسب 

تصنيف برنامج الغذاء العاملي ومنظمة األغذية والزراعة (الفاو).
ــي تضمنتها تلك  ــاءات والبيانات الت ــني اإلحص ــر االجتماع تضم وأق
ــس واملتعلق  ــيصدره املجل ــاص الذي س ــك يف التقرير الخ ــر وذل التقاري
ــان وقضايا  ــل دور منظمات املجتمع املدني يف مجال حقوق اإلنس بتفعي
ــاح منظمات  ــر كافة مقومات نج ــداً عىل أهمية توف ــة تأكي ــرأة والطفول امل

املجتمع املدني يف مجال املرأة والطفل.
ــوًال إىل التقرير الختامي حول أوضاع  ــتواصل اللجنة أعمالها وص وس
ــس يف  ــه إىل املجل ــيتم رفع ــذي س ــان وال ــوق اإلنس ــل وحق ــرأة والطف امل

اجتماعاته القادمة.

اجتماع للجنة المكلفة بإعداد تقرير مجلس اجتماع للجنة المكلفة بإعداد تقرير مجلس 
الشورى حول أوضاع المرأة والطفلالشورى حول أوضاع المرأة والطفل

استعرضت عدداً من التقارير المقدمة من الجهات المختصةاستعرضت عدداً من التقارير المقدمة من الجهات المختصة

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
- اعالم العدوان السعودي يعرتف 
ــس  الرقباء عيل بن فالح  بمرصع رئي
ــان  الحرق ــليمان  س ال  ــاش  القنط
ــدي القحطاني بنريان الجيش  العبي

واللجان الشعبية
جيزان

- قتىل وجرحى يف صفوف الجنود 
ــر قصف  ــم إث ــعوديني ومرتزقته الس
مكثف استهدف تجمعاتهم يف منفذ 

الطوال وبوابة املوسم
ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  اس  -
ــعوديني يف موقع بوجان بقذائف  الس

املدفعية
ــخ  صواري ــن  م ــة  صلي ــالق  إط  -
ــات للجنود  ــىل تجمع ــا ع الكاتيوش
السعوديني واملرتزقة يف بوابة املوسم 

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  -
يف  ــعودين  الس ــود  للجن ــات  تجمع

الجابري
نجران

ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــود  للجن ــات  تجمع ــتهدف  تس

السعوديني يف موقع الضبعة
ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  اس  -
ــبكة  الش ــي  موقع يف  ــعوديني  الس

والسديس بقذائف املدفعية

السبت 2018/3/3       

تعز
- مرصع وجرح العديد من املرتزقة 
ــش  للجي ــة  هجومي ــات  عملي يف 

واللجان عىل مواقعهم يف تعز
ــدد من  ــىل ع ــت ع ــوم مباغ - هج
مواقع املرتزقة يف بري باشا يوقع قتىل 

وجرحى يف صفوفهم
يف  ــة  املرتزق ــع  مواق ــة  مهاجم  -
ــري يف مديرية  ــة حم ــة بجبه القحيف
يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــت  خلف ــة  مقبن

صفوف املرتزقة
ــع  ــىل مواق ــة ع ــة هجومي - عملي
رشق  ــني  الرصم ــة  منطق يف  ــة  املرتزق
ــائر برشية يف  ــة وخس ــة صال مديري

صفوفهم
ــة  تابع ــكرية  عس ــة  آلي ــري  تدم  -
للمرتزقة بقصف مدفعي غرب موزع

ميدي
ــع  مواق ــدك  ي ــة  املدفعي ــالح  س  -
ــدي  مي ــراء  صح ــمال  ش ــة  املرتزق
ــىل والجرحى  ــقوط عدد من القت وس

يف صفوفهم 
البيضاء

ــان  واللج ــش  الجي ــدو  مجاه  -
ــرس زحف  ــون من ك ــعبية يتمكن الش

مكثف للمرتزقة يف جبهة ناطع 

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــة  وإصاب ــني  طفل ــهاد  استش  -
ــف صاروخي  ــرأة وطفلها إثر قص ام
ــق  مناط ــىل  ع ــعودي  س ــي  ومدفع

متفرقة من مديرية رازح الحدودية
ــعودي  س ــي  صاروخ ــف  قص   -
ــة غمر  ــور بمديري ــة الغ ــىل منطق ع

الحدودية
ــعودي  س ــي  صاروخ ــف  قص  -
ــة  التابع ــة  الرق ــة  منطق ــتهدف  يس

ملديرية حيدان
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط  -
ــىل  ع ــارات  غ  9 ــن  يش ــعودي  الس
ــل  ــم والقذامي ــة اإلس ــي طيب منطقت

بمديرية  كتاف
ــدوان األمريكي  ــارة لطريان الع - غ
ــة  الحجل ــة  منطق ــىل  ع ــعودي  الس

بمديرية رازح الحدودية
تعز

ــاء يف غارة  ــالث نس ــهاد ث - استش
لطريان العدوان األمريكي السعودي 
عىل شمال العريش يف مديرية موزع

ــدوان األمريكي  ــارة لطريان الع - غ
السعودي شمال رشق معسكر خالد 

يف مديرية موزع
مارب

ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  4   -
ــىل مديرية  ــعودي ع ــي الس األمريك

رصواح
حجة

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط  -
ــىل  ع ــارة  غ  18 ــن  يش ــعودي  الس

مديريتي حرض وميدي 
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

أقر توجيه رسالة للحكومة للعمل بمضامينهأقر توجيه رسالة للحكومة للعمل بمضامينه

صنعاء  / سبأ 
ــته  ــواب يف جلس ــس الن ــتعرض مجل  اس
ــس األخ  ــس املجل ــب رئي ــة نائ ــس برئاس أم
عبدالسالم صالح هشول زابية، تقرير لجنة 
ــؤون االجتماعية بشأن  القوى العاملة والش
ــب الحكومة  ــول طل ــذة ح ــراءات املتخ اإلج
ــون التأمينات  ــوع قان ــاش موض ــت يف نق الب

اإلجتماعية.
ــارت اللجنة الربملانية يف تقريرها  حيث أش
ــالل اجتماعاتها مع  ــن خ ــه تبني لها م إىل أن
ــة  املكلف ــة  والثاني األوىل  ــة  الوزاري ــة  اللجن
ــوى العاملة  ــة الق ــور اجتماعات لجن بحض
ــؤون االجتماعية، أن الحكومة ال تملك  والش
ــزة لحل  ــات جاه ــول وآراء أو معالج ــة حل أي

ــأن  ــكال القائم بينها وبني النقابات بش اإلش
ــاق عىل قيام  ــون ونتيجة لذلك تم االتف القان
ــم مقرتحات محددة  ــة بإعداد وتقدي الحكوم
ــة  والقانوني ــتورية  الدس ــا  لصالحيته ــاً  وفق
ــة التأمينية  ــراف العملي ــاق مع أط بعد اإلتف
ــام لنقابات  ــل واالتحاد الع ــاب العم " أصح
عمال اليمن" بشأنها عىل أن تشمل معالجة 
ــواد القانون  ــأن م ــات املفرتضة بش االعرتاض
ــالة إىل املجلس  ــيتم إقراره برس والرفع بما س
ــل  ــا والبدائ ــرتض عليه ــواد املع ــن امل تتضم
ــتورية  الدس ــراءات  لإلج ــاً  وفق ــببات  واملس

والالئحية للمجلس .
ــس النواب توجيه  ويف ضوء ذلك أقر مجل
ــاء يف تقرير  ــة بالعمل بما ج ــالة للحكوم رس

ــيتم التوصل  ــة بموافاة املجلس بما س اللجن
ــة اعرتاضات  ــج وحلول ملعالج ــه من نتائ إلي
ــون التأمينات االجتماعية  النقابات عىل قان
ــراف العملية  ــا بصورة نهائية مع أط وإقراره
التأمينية من أصحاب العمل واالتحاد العام 
ــم االتفاق  ــاً ملا ت ــن وفق ــال اليم ــات عم لنقاب
ــاع  ــي يف اجتم ــب الحكوم ــع الجان ــه م علي
اللجنة املنعقد بتاريخ 9/ 8/ 2017م ليتمكن 
ــة وفقاً  ــاذ إجراءاته الالزم ــن اتخ ــس م املجل

للدستور.
ــته  جلس ــتهل  اس ــد  ق ــس  املجل وكان 
ــتعراض محرضه السابق واملوافقة عليه،  باس
ــني  ــوم األثن الي ــاح  ــه صب ــيواصل أعمال وس

بمشيئة الله تعاىل .

مجلس النواب يستعرض تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون االجتماعيةمجلس النواب يستعرض تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون االجتماعية
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صنعاء / سبأ
ــور عبدالعزيز  ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــن رئي دش
ــجري  ــن حبتور ، أمس يف دار األيتام حملة التش صالح ب
ــة وبقية  ــة العاصم ــتوى أمان ــايل عىل مس ــم الح للموس

املحافظات املتزامن مع يوم التشجري العاملي .
حيث قام رئيس الوزراء بمشاركة وزراء اإلدارة املحلية 
ــري غازي أحمد عيل  ــن عيل القييس والزراعة وال عيل ب
ــل عبدالله الوزير  ــة املهندس نبي ــن واملياه والبيئ محس
ــيص والصحة  ــايض رشف القلي ــاد الق ــاف واإلرش واألوق
ــظ والدولة  ــن حفي ــور محمد ب ــكان الدكت ــة والس العام
ــني العاصمة حمود عباد،  الدكتور حميد املزجاجي وأم
ــاء دار األيتام بالعاصمة  ــجار يف فن بزراعة عدد من األش
ــجري يف األمانة  ــدء عملية التش ــك إيذانا بب ــاء وذل صنع
ــجرة  ــتة آالف ش ــا زراعة أكرث من س ــيتم خالله التي س
ــن الزهور  ــا م ــو ثالثني ألف ــجرية ونح ــي ش ــرة وألف معم
ــات األمانة العرش  ــيتم زراعتها بمديري املتنوعة التي س
وتحديدا يف الحدائق العامة والجزر الوسطية للشوارع.

ــني أوضاع  ــىل هامش التدش ــوزراء ع ــد رئيس ال وتفق
ــه يف املجمع  ــتمع أثناء تجوال ــام ، واس ــع دار األيت مجم
ــني العاصمة ،  ــدار بحضور الوزراء وأم ــه بقيادة ال ولقائ
ــات الرضورية التي يحتاج إليها  إىل رشح عن االحتياج
ــب وخاصة املواد  ــم ألفي طال ــدار البالغ عدده طالب ال
اإليوائية والتجهيزات الصحية واملرافق املصاحبة وتلك 
ــدور التعليمي واملهني لهم بما يفتح  املرتبطة بتعزيز ال

أبواب العيش الكريم يف املستقبل .
ــة للدار تجاه  ــوزراء إىل األهمية البالغ ــت رئيس ال ولف
ــوده  ــناد جه ــىل إس ــل ع ــد بالعم ــام ووع ــة األيت رشيح
ــة والتعليمية  ــه الرتبوي ــام بوظيفت ــه عىل القي بما يعين

والتأهيلية والتقويمية تجاه هذه الرشيحة.

ــب  ــي عق ــح إعالم ــوزراء يف ترصي ــس ال ــرب رئي وأع
ــل  ــتوى التفاع ــه ملس ــن ارتياح ــارة ، ع ــني والزي التدش
ــام ..  ــدث البيئي اله ــذا الح ــع ه ــعبي م ــمي والش الرس
ــل رضورة  ــت ترفا ب ــجري ليس ــة التش ــا أن عملي موضح

حتمية للحياة واستمرارها.
ــة ورضورية لكل  ــة حياتي ــجري قضي ــال " إن التش وق
ــم التي بدأ  ــدن العال ــي ملختلف م ــة كما ه ــة يمني مدين
ــنا أول  ــا ".. مضيفا " غرس ــري منه ــزو الكث ــر يغ التصح
ــام الذي يضم  ــم يف مجمع دار األيت ــجرة يف هذا املوس ش
ــن ألفي طالب يتيم يحتاجون إىل رعاية الحكومة  أكرث م
ــري بعض  ــن تقص ــناه م ــا ملس ــل م ــارشة يف ظ ــة مب رعاي
ــات وافتقار الدار للعدد من املتطلبات  الجهات واملؤسس
ــكل مبارش  ــىل متابعتها بش ــنعمل ع الرضورية التي س

وعمل ما يجب عمله لصالح هذه الرشيحة".
ــام من أهم  ــن حبتور أن رشيحة األيت ــد الدكتور ب وأك
ــة الدولة  ــة ورعاي ــا عناي ــي إيالؤه ــي ينبغ ــح الت الرشائ

كواجب ديني وإنساني وأخالقي .
ــة واهتمامها  ــة، حرص األمان ــد أمني العاصم فيما أك
ــل العاصمة  ــرية داخ ــاحة خرضاء كب ــق بيئة ومس بخل
ــة والجزر  ــاحات الخاص ــالل زراعة املس ــاء من خ صنع
ــر  ــا يظه ــة بم ــات العام ــق واملتنفس ــطية والحدائ الوس
ــي والجمايل  ــاري والتاريخ ــا الحض ــة بمظهره العاصم

الالئق بها.
ــري ودعم وزارة  ــود ودور مكتب الزراعة وال وثمن جه
ــرس  ــجري وغ ــم التش ــني موس ــاح تدش ــة يف إنج الزراع
ــجار بمديريات أمانة العاصمة بما يسهم يف إعادة  األش
ــة  ــروح العاصم ــة ل ــاة الجمالي ــة والحي ــواء املالئم األج

صنعاء ويف نفوس املواطنني.
ــم واالهتمام بالحفاظ عىل  ــا أكد عباد تقديم الدع كم

ــزر  ــرضاء والج ــاحات الخ ــة وزرع املس ــة والنظاف البيئ
ــاء  واألحي ــوارع  الش ــف  مختل يف  ــات  واملثلث ــطية  الوس

باألمانة.
ــا أمني العاصمة كافة املبادرات واملنظمات وأبناء  ودع
ــجار  ــادرة بغرس وزراعة األش ــة إىل املب ــكان العاصم وس
ــجريات املتنوعة والزهور والحفاظ عىل تنميتها ملا  والش
ــا من أهمية يف إيجاد وخلق بيئة نقية ونظيفة ومنظر  له
ــاحات الخرضاء يف  ــيع املس ــايل بهي إىل جانب توس جم

العاصمة صنعاء.
ــة  ــري بأمان ــة وال ــب الزراع ــر مكت ــار مدي ــدوره أش ب
ــم تدشني  العاصمة املهندس محمد النبوص إىل أن موس
التشجري الذي ينظمه مكتب الزراعة بالتعاون مع وزارة 
ــنوي يف إطار  ــة وتقليد س ــي كفعالي ــة والري يأت الزراع
ــتعادة النشاط ونرش الوعي  ــجيع الزراعة بهدف اس تش

يف أوساط املواطنني حول أهمية الشجرة.
ــم التشجري سيستمر عىل مدار العام  وأوضح أن موس
الجاري، حيث يكون شهرا كامال هي مدة غرس األشجار 
ــة.. الفتاً إىل  ــات أمانة العاصم ــة من مديري يف كل مديري
أهمية املوسم يف ترسيخ مفهوم الزراعة وغرس األشجار 
ــلوك  ــدف تعميق الس ــع به ــاط املجتم ــور يف أوس والزه

الحضاري والوعي البيئي لدى عامة املواطنني.
ــؤون االجتماعية  ــة الش ــني رئيس لجن ــرض التدش ح
ــود النقيب ووكيل  ــة العاصمة حم ــل بمحيل أمان والعم
ــقاف والوكيل املساعد  األمانة لقطاع الخدمات عيل الس
ــة والتعليم باألمانة  ــن القايض ومدير مكتب الرتبي أحس
ــدد من املعنيني يف أمانة العاصمة ووزارة  زياد الرفيق وع

الزراعة.
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ــن قصفاً  ــعودي ش وأفاد املصدر بأن العدو الس
يف  ــة  متفرق ــق  مناط ــىل  ع ــاً  ومدفعي ــاً  صاروخي
ــدان بمحافظة صعدة،  ــي رازح ومنبه وحي مديريت
ــفر عن إصابة أحد املواطنني وتدمري وترضر  ما أس

عدد من منازل ومزارع املواطنني.
ــزل أحد  ــارة عىل من ــدوان، غ ــريان الع ــن ط  وش

املواطنني يف منطقة غمار بمديرية رازح الحدودية، 
ــكل كيل  ــري املنزل بش ــل وتدم ــة طف ــا أدى إصاب م

وترضر عدد من املنازل املجاورة،.
ــدوان،  الع ــرات  ــنت طائ ــة ش ويف ذات املحافظ
ــة يف سحار، ومثلها عىل  غارتني عىل منطقة العش
ــم الحدودية، كما  ــة باق ــة ال مجدع بمديري منطق
ــتهدفت بغارة منطقة مران يف حيدان، وبأخرى  اس
ــائر وأرضارا  ــعيب يف رازح، موقعة خس ــة ش منطق

مادية يف املمتلكات الخاصة والعامة
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