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عمران /سبأ
أكد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان أهمية توحيد 
ــالل املرحلة  ــامح خ ــم التصالح والتس ــز قي ــود وتعزي الجه
ــية  ــاربهم السياس الراهنة بني أبناء املحافظة بمختلف مش

والفكرية.
ــائخ  ــالل لقائه عدداً من مش ــدد املحافظ جعمان خ وش
ــارف  ــة خ ــر مديري ــور مدي ــني بحض ــة ذيب ــوابة بمديري ش
ــم واالصطفاف  ــىل رضورة التالح ــة، ع ــز حرفش وعبدالعزي
ــه الوطن  ــات التي تواج ــدوان وتجاوز التحدي ــة الع ملواجه

جراء العدوان.
ــية باإلفراج ّعمن  ــادة السياس ــار إىل توجيهات القي وأش
ــدا خطورة  ــمرب .. مؤك ــرر بهم يف أحداث ديس ــى من املغ تبق
ــتدعي تعزيز  ــا يس ــدوان، مم ــتمرار الع ــراء اس ــة ج املرحل

ــة للتعاطي مع مختلف القضايا ويف املقدمة مواجهة  الرشاك
العدوان.

ولفت محافظ عمران إىل أن قيادة املحافظة تتعامل وفق 
ــية، وبما  ــابات سياس ــون بعيدا عن أي حس ــام والقان النظ

يخدم املصلحة العامة وتجاوز آثار أحداث ديسمرب.
ــة رضورة اضطالع الجميع  ــدوره أكد عبدالعزيز حرفش ب
ــؤولية يف رفد جبهات الرشف والبطولة باملال والرجال  للمس
ــيدا  ــة .. مش ــة العام ــيد والتعبئ ــة التحش ــتمرار عملي واس
ــدوان  الع ــة  ــم يف مواجه ــوابة ودوره ــاء ش أبن ــات  بتضحي

ومخططاته.
ــا واحدا يف  ــواية وقوفهم صف ــاء قبيلة ش ــا أكد وجه فيم
ــالع الجميع يف  ــني إىل أهمية اضط ــدوان .. الفت ــة الع مواجه
تعزيز التالحم وروح التسامح والتصالح بني أفراد املجتمع.

صنعاء / سبأ 
ــع أمس  ــاع موس ــش اجتم  ناق
ــة  ــس الهيئ ــة رئي ــاء برئاس بصنع
ــل  النق ــئون  ش ــم  لتنظي ــة  العام
الربي وليد عبدالله الوادعي، آلية 
تطوير وتعزيز الرشاكة بني الهيئة 

ورشكات النقل الجماعي.
ــاع الذي حرضه  وتطرق االجتم
ــدراء رشكات النقل الجماعي إىل  م
ــم إدخالها  ت التي  ــتحداثات  اإلس
ــا  ومنه ــربي  ال ــل  النق ــال  مج يف 
ــاؤه  ــم إنش ــذي ت ــع ال ــز التتب مرك
ــائل  ــري وس مؤخرا ملتابعة خط س

ــب  ــالل تركي ــن خ ــربي م ــل ال النق
ــائل النقل  نظام التتبع GPS لوس
ــذي  وال ــع  التتب ــة  بغرف ــا  وربطه
ــرك  ــات لتح ــدة بيان ــيوفر قاع س
ــة مراقبتها  ــائل وإمكاني هذه الوس
ــى أماكن  ــن انطالقها حت من أماك

وصولها.
ــاع  االجتم ــتعرض  واس
ــه رشكات  ــي تواج ــات الت الصعوب
ــا  وأبرزه ــي  الجماع ــل  النق
ــزل وغريها من  ــعر الدي ــاع س ارتف
ــق عملية  ــي تعي الت ــكاليات  اإلش
ــات  محافظ ــف  مختل يف  ــل  النق

الجمهورية.
ــة  العام ــة  الهيئ ــس  رئي ــد  وأك
لتنظيم شؤون النقل الربي حرص 
ــة يف  ــل والهيئ ــام وزارة النق واهتم
ــه  ــي تواج ــات الت ــل الصعوب تذلي
ــي العاملة  ــل الجماع رشكات النق

يف اليمن.
ــيق مع  ــتمرار التنس وأوضح اس
ــط لتخصيص محطات  وزارة النف
ــل الجماعي  ــة لرشكات النق خاص
والذي سيؤدي إىل انخفاض أجور 
ــهيل عمل  النقل عىل املواطن وتس

رشكات النقل.

صنعاء/ سبأ
ــني العزي  ــب وزير الخارجية حس التقی نائ
ــؤون اإلنسانية  ــيق الش أمس مدير مكتب تنس

لألمم املتحدة بصنعاء جورج خوري.
ــة  خط ــتعراض  اس ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  ج
ــي  والت  2018 ــام  للع ــانية  اإلنس ــتجابة  االس
ستعمل علی دعم جهود الحكومة الهادفة إلی 
ــانية امللحة والتخفيف  ــة الحاجات اإلنس تلبي
ــة عن العدوان  ــلبية الناجم من التداعيات الس
ــة التي  ــرب اإلقتصادي ــار والح ــم والحص الظال

ــي والتي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــنها الع يش
أثرت علی جميع مناحي الحياة.

ــة بجهود مكتب  ــاد نائب وزير الخارجي وأش
ــانية .. مؤكدا الحرص  ــؤون اإلنس ــيق الش تنس
ــة لضمان  ــهيالت الالزم ــم كافة التس عىل تقدي

قيام املكتب بمهامه عىل الوجه املطلوب.
ورحب نائب وزير الخارجية بتعيني السيدة 
ــدة  ــم املتح ــاً لألم ــقاً مقيم ــد، منس ــز جران لي
ــم  ــانية لألم ــؤون اإلنس ــال للش ــاء وممث بصنع

املتحدة.

ــاون  ــة تع ــىل اتفاقي ــاء ع ــس بصنع ــع أم ُوق
ــاج الحبوب  ــة لتنمية وإنت ــة العام ــني املؤسس ب
وجمعية االعتصام التعاونية الزراعية بالجوف.

ــز التعاون الزراعي  ــدف االتفاقية إىل تعزي ته
ــاهمة يف تحقيق  ــة والجمعية للمس بني املؤسس
نسب مرتفعة من االكتفاء الذاتي من محاصيل 
الحبوب الغذائية املختلفة يف محافظة الجوف.

ــة العامة  ــام املؤسس ــة مدير ع ــع االتفاقي وق
ــة وإنتاج الحبوب املهندس أحمد الخالد،  لتنمي
ــة االعتصام التعاونية  واملدير التنفيذي لجمعي

الزراعية عبدالوهاب عز الدين الصابر.
أن  ــبأ)  (س ـــ  ل ــد  الخال ــدس  املهن ــح  وأوض

ــاون بني  ــيع آفاق التع ــز عىل توس ــة ترك االتفاقي
ــة  ــة يف املحافظ ــات الزراعي ــة والجمعي املؤسس
ــة  املنتج ــات  املجتمع ــة  تنمي ــو  نح ــه  والتوج
ــة الحبوب  ــة وإنتاجي ــجيع زراع ــوب وتش للحب
ــوال إىل تحقيق معدالت إيجابية يف  الغذائية وص

مجال االكتفاء الذاتي وتوفري األمن الغذائي.
ــة تقديم التسهيالت  ــتعداد املؤسس وأكد اس
ــتثمار  االس ــال  مج يف  ــة  للجمعي ــازات  واالمتي
ــرتاتيجية لزراعة  ــاريع إس والرشاكة لتنفيذ مش

محاصيل الحبوب يف املحافظة.
ــة  املنتج ــات  املجتمع ــة  تنمي أن  إىل  ــت  ولف
ــر للجهود  ــا يتطلبه ذلك من تضاف ــوب وم للحب

ــتدعي  يس ــة،  املعني ــات  الجه ــف  مختل ــني  ب
ــتمرار يف عقد اللقاءات لتنمية املجتمعات  االس
ــوف والرتكيز عىل إقامة  املنتجة للحبوب يف الج
فعاليات وأنشطة ذات صلة باملشاريع الزراعية.

ــاج  ــة وإنت ــة لتنمي ــة العام ــعى املؤسس وتس
ــات املحلية املنتجة  ــوب إىل تنمية املجتمع الحب
ــض  ــاعدتهم يف تخفي ــالل مس ــن خ ــوب م للحب
تكاليف اإلنتاج وتشجيعهم عىل التوسع األفقي 
ــة  ــوب الغذائي ــاج الحب ــق إنت ــرأيس يف مناط وال

املطرية واملروية.
ــي  املجتمع ــا  عمله يف  ــة  املؤسس ــز  وترتك
ــات  ــوب يف مجموع ــي الحب ــم مزارع ــىل تنظي ع

ــل تعاوني  ــواة عم ــة تكون ن ــات إنتاجي وجمعي
ــيق الجهود مع  ــه تنس ــن من خالل ــرتك يمك مش
ــة  ــاد تنمي ــي إليج ــاع الزراع ــني يف القط الفاعل
ــىل  ــوب ع ــل الحب ــاج محاصي ــتدامة يف إنت مس

املستوى الوطني .
ــة كالربامج  ــات زراعي ــة خدم ــدم املؤسس وتق
ــري  وتوف ــة  املجتمعي ــة  والتوعي ــادية  اإلرش
ــل كلفة وأفضل  ــتلزمات وتقنيات حديثة بأق مس
ــب عالية  جودة ممكنة من أجل الوصول إىل نس
ــوب  ــل الحب ــن محاصي ــي م ــاء الذات ــن االكتف م
الغذائية كالقمح والشعري والذرة والذرة الشامية 
والدخن واملحاصيل األخرى كالبقوليات وغريها.

مساع حثيثة لزيادة اإلنتاج الزراعي من الحبوب في محافظة الجوف مساع حثيثة لزيادة اإلنتاج الزراعي من الحبوب في محافظة الجوف 

محافظ عمران يؤكد ضرورة التالحم محافظ عمران يؤكد ضرورة التالحم 
واالصطفاف لمواجهة العدوانواالصطفاف لمواجهة العدوان

مناقشة آلية تطوير الشراكة بين هيئة تنظيم مناقشة آلية تطوير الشراكة بين هيئة تنظيم 
شؤون النقل البري وشركات النقلشؤون النقل البري وشركات النقل

نائب وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب نائب وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانيةتنسيق الشؤون اإلنسانية

صنعاء / سبأ
ــته أمس برئاسة رئيس  ــتعرض مجلس النواب يف جلس اس
ــس األخ يحيى عيل الراعي، تقرير لجنة الزراعة والري  املجل
ــورة واملنتهية  ــأن كمية املبيدات املحظ ــمكية بش والرثوة الس

واملهربة التي تم ضبطها خالل األعوام -2015 2017م.
ــا إىل أن املبيد هو أي مادة  ــارت اللجنة يف تقريره حيث أش
ــائل مختلفة  أو خليط من عدة مواد ينترش يف بيئة اآلفة بوس
ــهمت  ــا أو طردها وقد أس ــع تكاثره ــىل قتلها أو من ــل ع فيعم
ــاج املحاصيل  ــري يف زيادة إنت ــد كب ــة إىل ح ــدات الزراعي املبي
الزراعية وتلبية حاجات اإلنسان املتزايدة من املواد الغذائية.

ــل مع املبيدات يتطلب توخي  ولفتت اللجنة إىل أن التعام
ــىص درجات الحيطة والحذر، ويجب أن نعلم بأن املبيدات  أق
ــي ذات فائدة  ــالحاَ ذا حدين فه ــا تعترب س ــة جميعه الحديث
مؤكدة لإلنسان إذا ما أحسن استخدامها وشديدة الخطورة 

عليه إذا ما أساء هذا االستخدام.
ــد  املبي ــار  اختي ــن  حس أن  ــة  الربملاني ــة  اللجن ــربت  واعت
ــن أكرث الخطوات أهمية  ــتعمل يف مكافحة أفة ما يعترب م املس
ــبق اختيار املبيد  ــراء مكافحة جيدة لآلفة، ويجب أن يس إلج
ــة عالية من  ــراد مكافحتها بدرج ــف اآلفة امل ــف وتوصي تعري
ــتعمال املبيدات  ــة كما أنه يجب اس ــا لذلك من أهمي الدقة مل
ــادات واملقادير املنصوص عليها من قبل وزارة  ــب اإلرش حس
ــة ممثلة باإلدارة العامة لوقاية النبات التي تعد الجهة  الزراع
ــة يف ظل ازدهار  ــداول املبيدات خاص ــؤولة عن تنظيم ت املس

تجارة املبيدات املحظورة واملنتهية الصالحية.
وأشارت اللجنة يف تقريرها إىل أن ظاهرة التهريب للمبيدات 
ــنوات املاضية  ــة بلغت ذروتها خالل الس ــورة واملمنوع املحظ
مع األحداث التي شهدتها البالد جراء العدوان والذي أسهم 

ــهية املهربني  ــاع هذه الظاهرة وزيادة ش ــكل الفت يف اتس بش
ــب  ــتغاللهم لألوضاع التي تمر بها البالد لتحقيق مكاس واس
ــمية  ــدات املحظورة واألكرث س ــرية بإدخالهم للمبي ــة كب مادي
ــعار  ــل غياب دور الجهات املعنية.. مؤكدة أهمية استش يف ظ
ــؤولياتها والعمل عىل  الجهات املعنية بمكافحة التهريب ملس
ضبط املخالفني واملهربني ومن يقف وراءهم ومواجهة تهريب 
املبيدات الذي بدأ ينترش ويزداد اتساعاً خالل الفرتة األخرية.

ــتمر  ــن أن تس ــه ال يمك ــري أن ــة وال ــة الزراع ــدت لجن وأك

ــار اآلفات  ــتمرار انتش الرتبة بدون املبيدات خاصة يف ظل اس
والحرشات املدمرة لها ولكن إذا ما تم استخدام تلك املبيدات 
ــب املحددة فإن ذلك سيعود بأثر سلبي عىل  باملخالفة للنس
ــة دور وزارة  ــرية إىل أهمي ــوان .. مش ــان والحي ــة واإلنس البيئ
ــة النبات لتجنب  ــري ممثلة باإلدارة العامة لوقاي الزراعة وال

حدوث املخاطر التي قد يسببها سوء استخدام املبيدات.
ــة  كاف ــري  توف رضورة  ــىل  ع ــة  الربملاني ــة  اللجن ــددت  وش
متطلبات اإلدارة العامة لوقاية النبات حتى تتمكن من القيام 

بواجباتها.
ــورا يف التعامل  ــاك قص ــا أن هن ــة يف تقريره ــت اللجن وبين
ــة العامة وهو ما  ــدات من قبل القضاء والنياب مع قضايا املبي
ــاء نيابات متخصصة يف قضايا البيئة بشكل  يستوجب إنش
ــا لذلك من أهمية  ــة متخصصة لقضايا املبيدات مل عام ونياب
ــري يف الحد من ظاهرة تهريب املبيدات والتي تعد من  ودور كب

الجرائم الجسيمة التي تستوجب رسعة البت فيها.
ــع وزارة  ــارك م ــدم تفاعل الجم ــة ع ــت اللجن ــا أوضح كم

الزراعة يف موضوع املبيدات التي يتم ضبطها.
ــة لإلدارة  ــة أن املختربات التابع ــة الربملاني والحظت اللجن
ــبب عدم  ــات بس ــن صعوب ــي م ــات تعان ــة النب ــة لوقاي العام
ــار الالزمة ألجهزة  ــل املطلوبة وبعض قطع الغي ــر املحالي توف
ــتقلة ألي  ــل وكذا عدم توفر أي مولدات كهربائية مس التحلي
ــؤوليتها يف هذا  ــرب، ما يتطلب اضطالع وزارة املالية بمس مخت
الجانب ومعالجة موضوع إغالق الحسابات الخاصة باإلدارة 
ــذي قد يؤدي إىل دخول اآلفات  ــة لوقاية النبات األمر ال العام

املسببة لألمراض سواًء لإلنسان أو الحيوان أو النبات.
ــض  ــربات لبع ــن املخت ــدد م ــار ع ــر إىل افتق ــار التقري وأش
ــربات بالكادر  ــد تلك املخت ــدا أهمية رف ــزة والكادر مؤك األجه

الفني املتخصص.
ــددا من  ــىل املجلس ع ــة الربملانية ع ــت اللجن ــد أقرتح وق
ــة هذا  ــأ املجلس مناقش ــأن، فيما أرج ــذا الش ــات به التوصي
ــي  الحكوم ــب  الجان ــور  بحض ــة  قادم ــة  جلس إىل  ــر  التقري

املختص.
ــتعراض محرض  ــته باس ــتهل جلس ــد اس ــس ق وكان املجل
ــيواصل أعماله صباح  ــابقة واملوافقة عليه، وس ــته الس جلس

السبت القادم بمشيئة الله تعاىل.

مجلس النواب يستعرض تقريرا بشأن المبيدات المحظورة والمهربة مجلس النواب يستعرض تقريرا بشأن المبيدات المحظورة والمهربة 
المضبوطة في األعوام المضبوطة في األعوام ٢٠١٥٢٠١٥--٢٠١٧٢٠١٧مم

أكد دعم الحكومة للجهود اإلنسانية أكد دعم الحكومة للجهود اإلنسانية شدد على معاقبة المخالفين والمهربين ومن يقف وراءهمشدد على معاقبة المخالفين والمهربين ومن يقف وراءهم

صنعاء - سبأ 
ــث للربنامج  ــر الثال ــس املؤتم ــاء أم ــد بصنع عق
ــرج  ــة وتخ الحقلي ــات  للوبائي ــي  التدريب ــي  اليمن
ــور وزير الصحة  ــة الثالثة من الربنامج بحض الدفع

العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ.
ــر التخطيط  ــرضه وزي ــر الذي ح ــش املؤتم وناق
ــم ووكالء وزارة  ــد العزيز الكمي ــاون الدويل عب والتع
ــز  ــور عبدالعزي الدكت ــات  الخدم ــاع  لقط ــة  الصح
الديلمي وقطاع التخطيط والتنمية الدكتور نشوان 
ــورة نجيبة عبدالله  ــكان الدكت العطاب وقطاع الس
ــاث الخريجني حول تحليل  ــن املحاور ألبح عدد م
ــر العدوان  ــل املقاوم لألدوية وأث ــات ترصد الس بيان
ــني  بالتحص ــنة  الس دون  ــال  األطف ــة  تغطي ــىل  ع
ــات الرتصد يف مراكز الفحص الطوعي  وتحليل بيان

لإليدز لعام 2014م.
ــاركا من  ــاركة 150 مش ــش املؤتمر بمش ــا ناق كم
ــدراء مكاتب  ــوزارة و م ــج بال ــوم والربام ــدراء العم م
ــري الوبائي  ــة التح ــات عملي ــة يف املحافظ الصح
ــعوب  ــعوان ومديرية ش ــاء الكولريا يف منطقة س لوب
ــة إب ، وتقييم الرتصد  ــم محافظ ــا يف يري والدفتريي

ــلل الرخو  ــر يف محافظة صنعاء وللش ــذار املبك لإلن
ــام 2015م ، وكذا تقييم  ــاد يف أمانة العاصمة لع الح

خدمات نقل الدم يف املرافق العامة والخاصة .
ــتعرض املؤتمر عدد من الدراسات امليدانية  واس
ــام  ــاء نظ ــة وإنش ــم وإمكاني ــن حج ــني ع للخريج
ــد للعيوب الوالدية والعوامل املرتبطة بحوادث  ترص
ــات تجاه  ــة واالتجاهات واملمارس ــات الناري الدراج
ــة  ــار الجانبي ــن اآلث ــالغ ع ــي واإلب ــظ الدوائ التيق

لألدوية.
ــكان  ــد وزير الصحة العامة والس ــر أك ويف املؤتم
ــاء القدرات  ــالم بن حفيظ أن بن ــور محمد س الدكت
ــرتاتيجيات  ــم اس ــن أه ــا م ــا وعملي ــة علمي الوطني

الوزارة.
ــات الربنامج  ــىل مخرج ــت ع ــد اطلع ــال " لق وق
ــدت أنه يحقق  ــات الحقلية ووج ــي للوبائي التدريب
وأن  ــة  خاص ــري  كب ــكل  بش ــرتاتيجية  االس ــذه  ه
املتدربني يقضون %75 من فرتة دراستهم يف امليدان 
ــيص الوبائي ألي بالغات  ــطة امليدانية للتق واألنش
ــة  والحصب ــا  والدفتريي ــريا  كالكول ــة  أوبئ أي  ــن  ع

والسحايا والضنك واملالريا وغريها".

انعقاد المؤتمر الثالث للبرنامج التدريبي للوبائيات الحقليةانعقاد المؤتمر الثالث للبرنامج التدريبي للوبائيات الحقلية
استعرض دراسات حول إنشاء نظام ترصد استعرض دراسات حول إنشاء نظام ترصد 

بحث خطة االستجابة االنسانية بحث خطة االستجابة االنسانية ٢٠١٨٢٠١٨

ــاد أمس  ــود محمد عب ــة حم ــني العاصم ــن أم دش
ــة وتطبيق قرار  ــاز املخالف ــالق محطات الغ حملة إغ
ــطوانة 20  ــزيل بثالثة آالف ريال لألس ــعر الغاز املن س

لرتا.
ــبأ)  ــح لـ(س ــة يف ترصي ــني العاصم ــد أم وأك

ــة وكافة  ــزة األمني ــة واألجه ــة العاصم أن أمان
ــيعملون عىل تطبيق  املعنيني يف املديريات س
ــية  ــات الصادرة من القيادة السياس التعليم
ــزيل بـ 3000  ــعر مادة الغاز املن بخصوص س
ريال للدبة عبوة 20 لرت للتخفيف من معاناة 

املواطنني.
وقال ” غالء األسعار فرضه العدوان السعودي 
ــل  كاه ــل  أثق ــذي  وال ــار  الحص ــرب  ع ــه  ومرتزقت
املواطنني من كل فئات ورشائح الشعب اليمني“ .

ــعار  ــرية يف أس ــادة الكب ــار إىل أن الزي وأش
ــربرة .. مؤكدا أن قرار  ــاز املنزيل غري م مادة الغ
ــادل وفيه أرباح  ــع الغاز بثالثة آالف ريال ع بي

ألصحاب محطات الغاز والوكالء.
ــب  ومكات ــن  األم ــزة  بأجه ــاد  عب ــاب  وأه
ــف  ــط أي مخال ــاز ضب ــة الغ ــة ورشك الصناع
واملحافظة عىل سعر الغاز املنزيل بما تم إقراره 

بـ 3000 ريال للدبة عبوة 20 لرتا.
ــاد ومعه مدير  ــة حمود عب ــني العاصم وكان أم

ــام املديرية  ــرسي وأمني ع ــح املي ــة الوحدة صال ــام مديري ع
الدكتور خالد حميد، أطلعوا خالل زيارتهم امليدانية عىل مدى التزام 

أصحاب املحطات يف املديرية ببيع الغاز املنزيل بحسب القرار.
ووجه أمني العاصمة بتوقيف عدد من أصحاب املحطات الذين لم 
يلتزموا بسعر الغاز املنزيل بـ 3000 ريال عبوة 20 لرتاً ووضع مندوبني 

من مكاتب الصناعة والتجارة لتشغيل تلك املحطات.
ــاعدان  ــه وكيال أمانة العاصمة املس ــع أمني العاصمة ومع كما أطل

ــة  ــر مديري ــايض، ومدي الق ــن  ــرم واحس ــه مح عبدالل
ــبعني محمد ناجي ومدير مديرية الصافية ناجي  الس
ــد  ــبعني محم ــة الس ــيل مديري ــني مح ــيعاني وأم الش
ــة العاصمة  ــة بأمان ــب الصناع ــر مكت ــادق، ومدي الص
ــزام محطات الغاز  ــىل مدى الت ــد الخوالني، ع خال
ــعر املحدد  ــبعني والصافية بالس بمديريتي الس
ــوة ٢٠ لرتا،  ــطوانة عب ــال لألس ــة آالف ري بثالث
ــبعني والصافية وإعادة  وذلك يف مديريات الس
فتح املحطات املخالفة للبيع بالسعر املحدد.

ــاع  ــة لقط ــة العاصم ــل أمان ــد وكي ــا أك فيم
الخدمات عيل السقاف أنه تم التعميم لجميع 
ــة والجهات  ــدراء املديريات ومكتب الصناع م
ــات الغاز غري  ــاب محط ــة بضبط أصح األمني
ــة الغاز  ــة من رشك ــعرية املعمم ــة بالتس امللتزم

بواقع ثالثة آالف ريال ألسطوانة الغاز 20 لرتا.
ــن  ــط 85 م ــم ضب ــه ت ــقاف إىل أن ــار الس وأش
ــات ..  ــن املديري ــدد م ــات يف ع ــاب املحط أصح
ــاز غري  ــة للغ ــالق 15 محط ــم إغ ــه ت ــا أن موضح
ــة بمديرية  ــة معني، و15 محط ــة يف مديري ملتزم
ــعوب  ــارث و10 محطات يف مديرية ش ــي الح بن
ــات بمديرية بني  ــن خمس محط ــزام أكرث م وإل

الحارث بالبيع بالسعر املحدد.
ــوم املديريات  ــدراء عم ــه تم توجيه م ــح أن وأوض
ــاإلرشاف عىل كميات  ــارات ب ــة وعقال الح ــس املحلي واملجال

الغاز املنزلة يف املديريات من قبل رشكة الغاز.
ــادة أمانة العاصمة  ــن ارتياحهم لجهود قي ــا عرب املواطنون ع فيم
ــط  ــني وضب ــدم للمواطن ــي تق ــات الت ــتمرة للخدم ــا املس ومتابعته
ــة بالبيع.. مثمنني الجهود  ــات املخالفة وإلزام املحطات املغلق املحط
ــمية التي تصب يف مصلحة املواطن والتخفيف من  والتوجهات الرس

معاناته.

تدشين حملة بيع الغاز المنزلي بثالثة آالف ريال لالسطوانة
توجيهات بإيقاف المخالفين وتكليف مندوبين لتشغيل المحطات في أمانة العاصمةتوجيهات بإيقاف المخالفين وتكليف مندوبين لتشغيل المحطات في أمانة العاصمة

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران :

ــني  ــعوديني واثن ــني س ــص جندي - قن
آخرين من املرتزقة يف موقع الشبكة

ــة  املرتزق ــات  تجمع ــتهداف  اس  -
وآلياتهم خلف موقع الطلعة

جيزان :
ــش واللجان  ــي للجي ــف مدفع - قص
ــات  تحصين ــتهدف  يس ــعبية  الش
رشق  ــعوديني  الس ــود  الجن ــات  وتجمع

موقع الثوابتة
ــعبية  - مدفعية الجيش واللجان الش
ــعودي  ــش الس ــع الجي ــتهدف مواق تس

واملرتزقة رشق نقطة املعزاب
ــات  تجمع ــىل  ع ــي  مدفع ــف  قص  -
ــذ  ــة يف منف ــعودي واملرتزق ــش الس الجي

الطوال
ــزوز  املل ــع  موق يف  ــني  طقم ــراق  إح  -
ــال الجيش  ــفة زرعها ابط ــوات ناس بعب

واللجان الشعبية
عسري :

ــش واللجان  ــي للجي ــف مدفع - قص
ــرس الحدود يف  ــىل قيادة ح ــعبية ع الش
معسكر الحاجر محققا إصابات مبارشة

ــات  تجمع ــىل  ع ــي  مدفع ــف  قص  -
ــذ  ــة يف منف ــعودي واملرتزق ــش الس الجي

علب

الثالثاء 2018/2/27       

مارب :
ــعبية  - مدفعية الجيش واللجان الش
ــتهدف تجمعات وتعزيزات للمرتزقة  تس

يف وادي نملة بحريب القراميش
ــة يف  ــن املرتزق ــارص م ــرصع 9 عن - م
ــن يف مديرية  ــة املطار والزغ منطقتي تب

رصواح
ــدي  ــىل أي ــة ع ــن املرتزق ــرصع 4 م - م
ــعبية يف مديرية  ــان الش ــش واللج الجي

رصواح
ميدي :

ــن املرتزقة يف  ــرح عدد م ــرصع وج - م
ــم  ــتهدف تجمعاته ــي اس ــف مدفع قص

شمال صحراء ميدي
لحج :

ــي  تبت يف  ــة  املرتزق ــن  م  2 ــص  قن  -
الجروف والحويمي بكرش

الجوف :
- استهداف مواقع للمرتزقة يف منطقة 
ــوب بعدد من  ــة املصل ــاء بمديري البيض

قذائف املدفعية
تعز :

ــالم  - مرصع العميد املرتزق صالح س
ــتطالع  ــى ابوهاني) ركن اس ــة (املكن زقل
ــر،  طاه ــم  هيث ــزق  املرت ــواء  الل ــوات  ق
والقيادي املرتزق منرص حسن الردفاني 
ــروان نجيب فضل  ــزق م ــادي املرت والقي
 13 ــرصع  م إىل  ــة  باإلضاف ــى  الصبيح
ــا أبطال  ــة نوعية نفذه ــاً يف عملي مرتزق

الجيش واللجان يف املخا.

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــهيد وجريح  ــني بني ش ــن  مواطن -  19 م
ــة لجريمة  ــعفون كحصيلة أولي ــم مس بينه
ــعودي  الس ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط

بمنطقة حفصني بمديرية سحار
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -
ــب الزراعة يف  ــتل مكت ــعودي عىل  مش الس

منطقة العند بمديرية سحار
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  غارت  -
ــعيب  ــعودي  عىل منطقتي األزهور وش الس

بمديرية رازح الحدودية
ــعودي  ــي ومدفعي س ــف صاروخ - قص
ــيخ بمديرية  ــىل منطقتي البقعة وآل الش ع

منبه الحدودية
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -
ــرى عىل  ــع وغارة أخ ــىل البق ــعودي ع الس

الطلعة
ــعودي  ــي ومدفعي س ــف صاروخ - قص

عىل منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية
ــعودي  ــي ومدفعي س ــف صاروخ - قص
ــتهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح  يس

الحدودية
ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط -  5 غ

السعودي عىل الشبكة والفرع بكتاف
مارب

ــدوان  األمريكي  ــريان الع ــارات لط -  7 غ
السعودي عىل مديرية رصواح

حجة
ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط -  7 غ

السعودي عىل مديريتي حرض وميدي 
نهم

ــا  ــن أبنائه ــني م ــرأة واثن ــهاد ام - استش
ــتهدفت  وإصابة مواطنني اثنني إثر غارة اس

منزلهم يف منطقة قطبني بمديرية نهم
تعز

ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط -  4 غ
السعودي عىل مديرية الصلو

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء/سبأ
ــور عبدالعزيز  ــوزراء الدكت ــس مجلس ال ــاد رئي أش
ــانية التي  ــال واملهام اإلنس ــن حبتور، باألعم صالح ب
يقوم بها املركز الوطني لعالج األورام الرسطانية، تجاه 

املبتلني بهذا النوع من املرض.
ــه املركز من  ــور أن ما يقوم ب ــور بن حبت ــد الدكت وأك
أعمال يف عالج املرىض يستحق التقدير ويحتم تعاون 
ــذا القطاع  ــة وك ل ــة ذات الِصّ ــات الحكومي ــة الجه كاف
ــالوة عىل املنظمات الدولية ذات العالقة مع  الخاص ع

جهوده.
ــس  ــوزراء أم ــس ال ــتقبال رئي ــدى اس ــك ل ــاء ذل ج
ــالج األورام  ــي لع ــز الوطن ــام املرك ــر ع ــاء مدي بصنع
ــول واملدير املساعد للمركز الدكتور  الدكتور عىل األش
ــرىض الرسطان حميد  ــس رابطة م ــمالن ورئي أحمد ش
عيل اليادعي وأمينها املساعد حميد يحيى القطيبي.
ــز والصعوبات  ــاع املرك ــة أوض ــرى مناقش حيث ج
ــحة االمكانيات املادية والفنية  التي يمر بها نتيجة ش
ــن  ــتفيدة م ــاالت املس ــاد الح ــل ازدي ــة يف ظ والعالجي

ــاطه، باإلضافة إىل االطالع عىل خطة املركز للسنة  نش
ــاطه  ــة وما تتطلبه من موارد مالية ملواصلة نش الحالي

العالجي واإلنساني تجاه املرىض.
ــايل الحاالت التي  ــول أن إجم وأوضح الدكتور األش
ــة آالف حالة  ــنويا يف حدود ثماني ــتقبلها املركز س يس
ــع عالجها يف  ــي تتاب ــاالت الت ــة إىل الح ــدة إضاف جدي

املركز من سنوات ماضية .
ــة التي أجرتها الوكالة  ــار إىل أنه ووفقا للدراس وأش
الدولية ألبحاث الرسطان فإن املتوقع السنوي لإلصابة 
ــمة .. الفتا إىل  ــكل مليون نس ــف حالة ل ــرض هو أل بامل
ــنويا  ــة فإن املتوقع إصابتهم س أنه ووفقا لتلك الدراس

باملرض يف اليمن يقدر بنحو ثالثني ألف مصاب.
ــول أن معدل اإلصابة باألورام يف  وبني الدكتور األش
ــاالت اإلصابة  ــكل ٧٠ باملائة من ح ــدول النامية يش ال

بهذا الداء عىل املستوى العاملي.
ــا  ــم إنجازه ــي ت ــوات الت ــاء إىل الخط ــرق اللق وتط
ــة الرسطان، املقرر  ــص مراجعة قانون مكافح فيما يخ
ــبوع القادم  ــه إىل مجلس النواب يف األس ــادة تقديم إع

ــتكمال اإلجراءات الدستورية  للمناقشة النهائية واس
الالزمة إلصداره.

ــن تتوانى  ــوزراء أن حكومة اإلنقاذ ل ــد رئيس ال وأك
ــاه املصابني  ــانية تج ــناد املركز وجهوده اإلنس عن إس

بـأمراض الرسطان.
يف  ــاهمة  باملس ــة  الحكومي ــفيات  املستش ــه  ووج
التخفيف من الضغط الذي يواجهه املركز باستيعاب 
ــف أعدادهم  ــني باملرض، الذين تضاع ــدد من املصاب ع
ــتخدمة  ــل املواد املس ــني بفع ــنتني األخريت ــالل الس خ
ــدوان  ــا الع ــرضب به ــي ي ــل الت ــخ والقناب يف الصواري

السعودي اليمن.
ــه إىل الدور  ولفت الدكتور بن حبتور يف الوقت نفس
املعول عىل املنظمات اإلنسانية يف إسناد جهود املركز، 
ــذا األدوية  ــري تجهيزات فنية وك ــاهمة يف توف عرب املس
الخاصة باألورام التي يعجز املركز عن توفريها بسبب 
ــاً للمركز  ــا .. متمني ــاع ثمنه ــات وارتف ــحة اإلمكاني ش
ــانية يف  وكافة العاملني فيه التوفيق يف جهودهم اإلنس

معالجة املرىض والتخفيف من آالمهم.
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العيدروس: أولويات اإلعالم في المرحلة الراهنة تتمثل في تعزيز جبهات الدفاع عن الوطن   العيدروس: أولويات اإلعالم في المرحلة الراهنة تتمثل في تعزيز جبهات الدفاع عن الوطن   

في اجتماع موسع بمجلس الشورى:في اجتماع موسع بمجلس الشورى:

صنعاء/سبأ
ــع  موس ــاع  اجتم ــس  أم ــورى  الش ــس  بمجل ــد  عق
ــورى األخ  ــال رئيس مجلس الش ــم بأعم ــة القائ برئاس
ــة اإلعالم والثقافة  ــني العيدروس، ضم لجن محمد حس
ــات  ــس وقيادات املؤسس ــة باملجل ــباب والرياض والش

اإلعالمية.
ــالم  ــال وزارة اإلع ــرضه وكي ــذي ح ــاع ال ويف االجتم
ــالم الخارجي أحمد  ــؤون اإلذاعة والتلفزيون واإلع لش
الحماطي وشؤون الصحافة عبدالله صربي، وعدد من 
ــمية املرئية  ــات اإلعالمية الرس قيادات وممثيل املؤسس
ــارضون الفاتحة عىل  ــرأ الح ــروءة، ق ــموعة واملق واملس
ــهدوا وهم  ــن اإلعالميني الذين استش ــهداء الوطن م ش

يؤدون رسالتهم اإلعالمية يف جبهات العزة والكرامة.
ــال رئيس مجلس  ــم بأعم ــار القائ ويف االجتماع أش
ــات  ــذا االجتماع مع قيادات املؤسس ــورى إىل أن ه الش
ــام الحايل،  ــار خطة املجلس للع ــة يأتي يف إط اإلعالمي
ــورى  ــتناداً إىل نص الالئحة الداخلية ملجلس الش واس
ــنة 2002م والتي أكدت عىل  وفقاً للقانون رقم (39) لس

دور مجلس الشورى يف رعاية وسائل اإلعالم.
ــة وتقييم  ــار إىل أن هذا االجتماع املكرس ملناقش وأش
ــة، يأتي  ــذه املرحلة الراهن ــمي يف ه ــالم الرس أداء اإلع
ــة باملجلس  ــية ممثل ــام القيادة السياس ــار اهتم يف إط
ــي بأهمية  ــاذ الوطن ــة اإلنق ــىل وحكوم ــيايس األع الس
ــه وتعزيز  ــف جرائم ــة العدوان وكش ــالم يف مواجه اإلع
ــة  ــة ومعالج ــا الوطني ــدم القضاي ــا يخ ــود، وبم الصم

تداعيات العدوان.
يف  ــني  العامل ــع  لجمي ــكر  الش ــدروس  العي ــه  ووج

ــبيل  ــم وتضحياتهم يف س ــالم لصموده ــات اإلع قطاع
ــعودية منذ  ــادي الذي تقوده الس ــة اإلعالم املع مواجه

ثالثة أعوام، وكشف جرائمه للرأي العام العاملي.
ــة الراهنة  ــالم يف املرحل ــات اإلع ــار إىل أن أولوي وأش
ــن، ووحدة  ــات الدفاع عن الوط ــز جبه ــل يف تعزي تتمث
ــال  بامل ــات  الجبه ــد  ورف ــة  للتعبئ ــد  والحش ــف،  الص
ــام بالتكافل االجتماعي  ــال باإلضافة إىل االهتم والرج
ــات املجتمع  ــب ملنظم ــة الحيز املناس ــالل إتاح من خ
ــس جهودها  ــالم املختلفة لعك ــائل اإلع ــي يف وس املدن
ــهل مهامها  ــة وبما يس ــة والتعليمي ــة والصحي اإلغاثي
ــة إعالمية  ــىل أهمية وضع سياس ــانية.. مؤكد ع اإلنس

وفقاً ملعطيات املرحلة الراهنة.
ــورى رضورة  وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس الش

ــالم العدوان..  ــتمرار الزخم اإلعالمي يف مواجهة إع اس
يف  ــة  الوطني ــت  بالثواب ــك  التمس ــة  أهمي إىل  ــرياً  مش
ــورة والجمهورية  ــة يف الث ــي واملتمثل ــاب اإلعالم الخط
ــود  ــن الصم ــزز م ــا يع ــة، وبم ــدة والديمقراطي والوح

وتماسك الجبهة الداخلية .
ــون  ــواد القان ــل م ــة وتعدي ــة مراجع ــت إىل أهمي ولف
ــارعة  ــع التطورات املتس ــالم ليتوافق م ــاص باإلع الخ
ــاع  ــام بأوض ــدا رضورة االهتم ــالم.. مؤك ــال اإلع يف مج
ــمي وتحفيزهم كونهم العنرص  العاملني يف اإلعالم الرس

األهم يف الرسالة اإلعالمية.
ــاء مجلس  ــاع عدد من أعض ــدث يف االجتم ــد تح وق
ــا  ــي تبذله ــود الت ــاروا إىل الجه ــث أش ــورى، حي الش
ــف قطاعاتها يف  ــات اإلعالمية بمختل ومازالت املؤسس

سبيل مواجهة اإلعالم املعادي الذي تمولها السعودية 
ــق، يف الوقت الذي  ــف الحقائ ــذي يعتمد عىل تزيي وال
ــة يف الجبهات من أبطال  ــون الهزائم بصورة يومي يتلق
ــيدين بمواقف بعض  ــعبية.. مش الجيش واللجان الش
ــق التي خلفها  ــة التي تنرش الحقائ ــوات الخارجي القن

العدوان يف اليمن.
ــيل  ــادات وممث ــن قي ــارضون م ــتعرض الح ــا اس كم
ــل  بتفعي ــة  املتصل ــب  الجوان ــة  اإلعالمي ــات  املؤسس
النشاط اإلعالمي، والتحديات التي تواجه املؤسسات 
ــا الوطنية وبما يكمل ويعزز  اإلعالمية يف أدائها مهامه
من األداء اإلعالمي، خاصة يف ظل إعالم عاملي معادي 

يعتمد عىل الكذب وطمس الحقائق.
ولفت الحارضون إىل أهمية دور رجال اإلعالم الذين 
ــني يف الجبهات يف  ــع املرابط ــواز م ــريون يف خط مت يس
ــيدين  ــق ورصد األحداث.. مش ــبيل توضيح الحقائ س
ــمي وكذا القائمني عىل  بالعاملني يف قطاع اإلعالم الرس
ــم مصدراً  ــت تقاريره ــي والذين أصبح ــالم الحرب اإلع

إخبارياً للقنوات األجنبية.
ــورى يف تبني قضايا اإلعالم  وثمنوا دور مجلس الش
ــبيل  ــه لهذا العام يف س ــاطه وخطت ــي ضمن نش الوطن

تعزيز دور املؤسسات اإلعالمية.
وخرج االجتماع بجملة من املقرتحات منها تشكيل 
ــورى حول  ــر مجلس الش ــداد تقري ــة خاصة بإع لجن
أوضاع اإلعالم الوطني برئاسة عضو مجلس الشورى 
ــن قيادات  ــد وعضوية عدد م ــن محم ــة محمد ب فاطم

وممثيل املؤسسات اإلعالمية.

مناقشة أداء اإلعالم الرسمي وتعزيز دوره في مواجهة العدوان وفضح جرائمهمناقشة أداء اإلعالم الرسمي وتعزيز دوره في مواجهة العدوان وفضح جرائمه
وزير االتصاالت يناقش مع محافظ وزير االتصاالت يناقش مع محافظ 

صعدة جهود إصالح السنتراالتصعدة جهود إصالح السنتراالت
صنعاء/ سبأ

ــفر عبدالله  ــة املعلومات املهندس مس ــر االتصاالت وتقني ــى وزي التق
النمري أمس بصنعاء محافظ صعدة محمد جابر عوض.

ــاء األرضار التي تعرضت لها البنية التحتية لالتصاالت يف  ناقش اللق
املحافظة والسبل الكفيلة بإصالح املحطات والسنرتاالت التي استهدفها 

العدوان وإعادة توفري خدمات االتصاالت واالنرتنت للمحافظة.
ــات االتصاالت  ــري خدم ــوزارة بتوف ــاالت اهتمام ال ــر االتص ــد وزي وأك

واالنرتنت يف كافة محافظات الجمهورية ومنها محافظة صعدة.
ــاالت تبذالن جهودا كبرية  ــة العامة لالتص وأوضح أن الوزارة واملؤسس
ــف  ــتهدفها تحال ــي اس ــاالت الت ــبكات االتص ــنرتاالت وش ــالح الس إلص

العدوان يف محافظة صعدة .
ــة  ــدة جهود قيادة وزارة االتصاالت واملؤسس ــدوره ثمن محافظ صع ب
العامة لالتصاالت يف توفري خدمات االتصاالت واالنرتنت للمحافظة رغم 

الظروف الصعبة التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار.

محافظ ذمار يشدد على تفعيل دور محافظ ذمار يشدد على تفعيل دور 
األجهزة األمنية وضبط الجريمةاألجهزة األمنية وضبط الجريمة

ذمار-سبأ
ــار أمس ،  ــة بمحافظة ذم ــة األمني ــتثنائي للجن ــاع اس ــش اجتم ناق
ــديش، األوضاع  ــني املق ــة محمد حس ــس اللجن ــظ - رئي ــة املحاف برئاس

األمنية وجهود تثبيت األمن واالستقرار وتعزيز السكينة العامة.
ــة األمنية  ــىل تعزيز اليقظ ــدد املحافظ املقديش، ع ــاع ش ويف االجتم
ــروح الفريق الواحد  ــدات األمنية والعمل ب ــل دور األجهزة والوح وتفعي
إلنجاز كافة املهام املتعلقة بتثبت األمن واالستقرار وضبط الجرائم قبل 

وقوعها.
وأشاد بالنجاحات التي حققها امن املحافظة خالل الفرتة السابقة.. 
ـــأنه كشف أي  ــريا إىل أهمية تكامل الجهود وتعزيز األداء بما من ش مش

تحركات مشبوهة وإفشال جميع مخططات قوى العدوان ومرتزقته.
وكان االجتماع استعرض تقارير عن أداء األجهزة والوحدات األمنية 

ومدى تنفيذ الخطط ومستوى ضبط الجريمة.

صنعاء/ سبأ
ــني عبدالله  ــس الوزراء وزير املالية الدكتور حس ناقش نائب رئي
ــتثمار املهندس  ــة العامة لالس ــس الهيئ ــس مع نائب رئي ــويل أم مقب

خالد رشف الدين، خطة الهيئة للعام 2018م.
ويف اللقاء أشاد نائب رئيس الوزراء وزير املالية بالجهود املبذولة 
ــربا عن تطلعه إىل  تنفيذها  ــداد خطة الهيئة للعام الجاري .. مع إلع
ــاه الراكدة يف مجال  ــة وتحريك املي ــهم يف دفع عجلة التنمي ــا يس بم

االستثمار الذي تأثر جراء العدوان عىل اليمن.
ــا ركيزة من  ــة باعتباره ــويل أهمية عمل الهيئ ــور مقب ــد الدكت وأك
ــاعدة الهيئة عىل  ــتعداد ملس ــاد الوطني .. مبديا االس ــز االقتص ركائ

تنفيذ خطتها وتبسيط اإلجراءات يف سبيل ذلك.
ــد رشف الدين أن الهيئة أعدت خطتها  فيما أوضح املهندس خال
ــن النمطية من  ــددة بعيدا ع ــق معايري ومرتكزات مح ــذا العام وف له
ــة يف الواقع  ــذ الخط ــة وقابلية تنفي ــات املرحل ــد أولوي ــالل تحدي خ

لتؤدي إىل نتائج ايجابية وملموسة .
وأكد أن الهيئة قامت بتحليل الصعوبات التي تسبب بها العدوان 
ــتثمرين خالل  ــتثمارية واملس ــاريع االس ــالل تعاملها مع املش من خ

األعوام 2017-2015 وتشخيصها ووضع مقرتحات وحلول لها .
ولفت نائب رئيس الهيئة إىل أن الخطة اعتمدت كذلك عىل تحليل 
ــة لتعزيز نقاط  ــل أعمال ومهام الهيئ ــوة والضعف يف مجم نقاط الق
ــرتاتيجياً متوسط  ــاراً اس القوة ومعالجة نقاط الضعف وأوجدت مس

وبعيد املدى يف مكونات الخطة يتضمن رؤية الهيئة ملا بعد العدوان.
ــاد اصالحات  ــىل ايج ــدت ع ــة اعتم ــن أن الخط ــني رشف الدي وب
قانونية وترشيعية وإعداد وتعديل القوانني ذات العالقة باالستثمار 
ــاط  ــروف العدوان وتفعيل النش ــب واملرحلة الحالية وظ ــا يتناس بم

التسويقي والرتويجي إلبراز فرص ومزايا االستثمار.
ــار إىل أن الخطة تضمنت أتمتة أعمال الهيئة وتوسيع نظام  وأش

ــاد مناخ  ــبكي وإيج ــال الربط الش ــتكمال أعم ــالء واس ــة العم خدم
استثماري مناسب عرب تقديم التسهيالت وتحسني جودة الخدمات 
ــل برنامج العون  ــا باملحافظات وتفعي ــي تقدمها الهيئة ومكاتبه الت

واملساعدة للمشاريع االستثمارية.
ــة العامة  ــني بالهيئ ــئولني واملختص ــن املس ــاء عدد م ــرض اللق ح

لالستثمار.

وزير المالية:  الهيئة العامة لالستثمار ركيزة  اقتصادية هامة وزير المالية:  الهيئة العامة لالستثمار ركيزة  اقتصادية هامة 

ــاد أمس  ــود محمد عب ة حم
ــة وتطبيق قرار  ــاز املخالف غ
ــطوانة 20 ة آالف ريال لألس

ــبأ)  ــح لـ(س  يف ترصي
ــة وكافة  ــزة األمني جه

) ح يف
يعملون عىل تطبيق 
ــية  لقيادة السياس
ــزيل بـ 3000 غاز املن

لتخفيف من معاناة 
ضه العدوان السعودي 
ــل  كاه ــل  أثق ــذي  وال
ي
ئح الشعب اليمني“ .

ــعار  ــرية يف أس  الكب
ي ح

ـربرة .. مؤكدا أن قرار 
يف ري

ــادل وفيه أرباح  ل ع
والوكالء.

ــب  ومكات ــن  األم ـزة 
ــف  ــط أي مخال ضب
ز املنزيل بما تم إقراره 

20 لرتا.
ا

ــ الق ــن  ــرم واحس ــه مح عبدالل
ــبعني محمد ناجي ومدير م الس
ــيل مدير ــني مح ــيعاني وأم الش

ي ني
ــب الصن ــر مكت ــادق، ومدي الص

يل ني ي
ــىل مدى ــد الخوالني، ع خال

ــبعني والص بمديريتي الس
ــال لألس ــة آالف ري بثالث

يي
ــ وذلك يف مديريات الس
فتح املحطات املخالفة
ــل أم ــد وكي ــا أك فيم

ح
الخدمات عيل السقاف

ــدراء املديريات ومكتب م
ــا ــة بضبط أصح األمني

ــعرية املع ــة بالتس امللتزم
بواقع ثالثة آالف ريال أل
ــقاف إىل أ ــار الس وأش

عع
ــات يف ع ــاب املحط أصح

إ
ــالق ــم إغ ــه ت ــا أن موضح

يف
ــة معني ــة يف مديري ملتزم
ــارث و10 محط ــي الح بن
ــن خمس م ــزام أكرث م وإل

ي
الحارث بالبيع بالسعر امل

ت ت أن ض أ
ع

صنعاء / سبأ 
ــدة بصنعاء  ــام مكتب األمم املتح نظمت أم
ــاز  ــد باحتج ــة للتندي ــة احتجاجي ــس وقف أم
ميناء عدن للمواد الخام الخاصة برشكة كمران 

للصناعة واالستثمار ألكرث من أربعة أشهر.
ــاركون يف الوقفة التي شارك  ــتنكر املش واس
ــني عثمان  ــاد جمعيات املعاق ــس اتح فيها رئي
ــدوق رعاية  ــذي لصن ــر التنفي ــوي واملدي الصل
ــو  وممثل ــي  الديلم ــد  محم ــني  املعاق ــل  وتأهي
ــة  ــباب وتنمي ــشء والش ــة الن ــي رعاي صندوق
ــفية الحتجاز مواد  املهارات، اإلجراءات التعس
الرشكة، رغم وفائها بااللتزامات لدعم صناديق 
ــباب وتنمية  ــة والنشء والش ــني والنظاف املعاق

املهارات وفقا للقانون.
ــة التضامن  ــن الوقف ــادر ع ــن بيان ص وأعل
الكامل مع مطالب نقابة رشكة كمران للصناعة 
ــواد الخام  ــحنة امل ــتثمار حتى إطالق ش واالس

الخاصة بالرشكة.
وناشد البيان األمم املتحدة ومنظمة العمل 

الدولية واملنظمات اإلنسانية بالتدخل لإلفراج 
ــة بالرشكة من  ــحنة املواد الخام الخاص عن ش

ميناء عدن.
وكان رئيس اتحاد جمعيات املعاقني واملدير 
التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل املعاقني أكدا 
ــدوق املعاقني هي  ــية لصن أن اإليرادات الرئيس

ــمنت وهي  من املطارات واملوانئ ومصانع االس
ــار املفروض عىل اليمن من  مغلقة جراء الحص

تحالف العدوان بقيادة السعودية.
ــني  املعاق ــدوق  لصن ــرادات  اإلي إن   " ــال  وق
ــتثناء دعم رشكة كمران للصندوق  توقفت باس
ــة ثالثة ماليني  ــاء بالتزاماته لقراب ــك لإليف وذل

ــع  ــدة واملجتم ــم املتح ــني األم ــاق" .. مطالب مع
ــاني  اإلنس ــا  بدورهم ــالع  االضط إىل  ــدويل  ال
ــن يواجهون معاناة  تجاه رشيحة املعاقني الذي

إنسانية كبرية.
ــشء  الن ــق  صنادي ــو  ممثل ــدم  ق ــك  ذل إىل 
ــني والنظافة  ــباب وتنمية املهارات واملعاق والش
ــالة إىل ممثل مكتب األمم املتحدة للشؤون  رس
ــة باإلفراج عن  ــاء للمطالب ــانية يف صنع اإلنس
ــاهم يف  ــي تس ــران الت ــة كم ــواد رشك ــحنة م ش
ــباب  ــطة املعاقني والش ــق وأنش ــم الصنادي دع
ــال النظافة  ــة وتأهيل الكوظادر وأعم والرياض

والتحسني.
ــزون املواد  ــحة مخ ــالة أن ش ــدت الرس وأك
ــبي لنشاطها،  الخام للرشكة أدى إىل توقف نس
ــطة  ــح وأنش ــىل مصال ــلبا ع ــس س ــا انعك مم
الجهات اإلنسانية واالجتماعية التي تدعمها 
ــتحقاقات  اس ــا  ومنه ــون  للقان ــا  وفق ــة  الرشك
ــل العاجل لإلفراج  ــدة بالتدخ املعاقني .. مناش

عن هذه الشحنة.

وقفه احتجاجية أمام مكتب األمم المتحدة بصنعاءوقفه احتجاجية أمام مكتب األمم المتحدة بصنعاء
تنديداً باحتجاز مواد خام خاصة بشركة كمران في ميناء عدن:تنديداً باحتجاز مواد خام خاصة بشركة كمران في ميناء عدن:

رئيس الوزراء
منها ما يتعلق باملساعدات االنسانية التي يطلبها الجانب 

اليمني.
ــا وزارة  ــي تبذله ــود الت ــىل الجه ــوزراء ع ــس ال ــى رئي وأثن
ــية  الدبلوماس ــيط  تنش يف  رشف  ــر  الوزي ــادة  بقي ــة  الخارجي
ــانية  اليمنية ودورها الهام يف التعبري عن طبيعة األوضاع االنس
املتفاقمة التي يمر بها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار 

عىل املستوى الخارجي.
ــة  ــة بمضاعف ــر الخارجي ــور وزي ــن حبت ــور ب ــه الدكت ووج
الجهود وتكثيف التواصل مع الدول الصديقة باتجاه املساهمة 
ــام ترتيبات  ــي وتمهيد الطريق أم ــعب اليمن يف رفع معاناة الش

السالم يف اليمن.
.. ويناقش

ــاكل النازحني من  ــل بعض مش ــة وح ــة إىل معالج  باإلضاف
ــمالية  ــات الش ــة املحافظ ــاء وبقي ــة صنع ــا إىل العاصم أبنائه
والغربية، وسبل تأكيد حضورهم يف خدمة الوطن بصورة عامة 

وخاصة يف هذه املرحلة الحرجة.
ــات الواقعة تحت  ــه املحافظ ــاء ما تتعرض ل ــتنكر اللق واس
سيطرة قوات االحتالل، من اختالالت وتحديات أمنية وخدمية 

ــاعة  ــة للمحتلني إلش ــة املمنهج ــاج للسياس ــة كنت واجتماعي
ــوىض وإذكاء الرصاع بني أبنائها خدمة ألهدافهم وأطماعهم  الف

التي بدأت تظهر للعلن يوما بعد آخر.
ــراك الجنوبي  ــس مكون الح ــاء مدير مكتب رئي ــرض اللق ح

املهندس سعيد باكحيل .
24 شهيدا وجريحا

ــر غارة  ــت ثالث إث ــات وأصيب ــهدت خمس فتي ــا استش كم
ــة البغيل  ــىل منطق ــعودي ع ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع لط

بمديرية حيس محافظة الحديدة.
ــن  ــة أن طريان العدوان ش ــيل باملحافظ ــح مصدر مح وأوض
ــهاد خمس فتيات  ــارة عىل منطقة البغيل، ما أدى إىل استش غ

وإصابة ثالث أخريات.
ــتهداف  ــتمرار تحالف العدوان يف اس ــدر اس ــتنكر املص واس
ــرق واملزارع منذ ما  ــكنية والط املواطنني ومنازلهم واألحياء الس

يقارب ثالث سنوات يف ظل صمت دويل معيب.
إىل ذلك شن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس ثالث 

غارات عىل محافظة البيضاء.
ــارات عىل  ــن ثالث غ ــيل أن الطريان ش ــدر مح ــح مص وأوض

مديرية ناطع باملحافظة .

ناطق حكومة
ــال يف األمم  ــدويل ممث ــوص املجتمع ال ــذا الخص ــب به وطال
ــة  ــة كاف ــة ممارس ــات القاري ــن واملنظم ــس األم ــدة ومجل املتح
ــزي وإلزام حكومة الرياض  ــوط لتحييد عمل البنك املرك الضغ
ــد القطاع  ــات املوظفني وتزوي ــا برصف مرتب ــاء بتعهداته بالوف
ــيري  ــيولة النقدية الالزمة لتس املرصيف واالقتصاد الوطني بالس

النشاط االقتصادي يف البالد.
ــكوت املجتمع  ــمي لحكومة اإلنقاذ أن س وأكد الناطق الرس
ــاء بتعهداتها قد  ــاض عن الوف ــاع حكومة الري ــدويل عن امتن ال
ــتمر  ــخة بأن أيا من ذلك لن يتم وسيس ــزز من القناعة الراس ع
ــكل غري أخالقي  ــة وتوظيفها بش ــة االقتصادي ــتخدام الورق اس
ــاني  ــات الخطرية عىل الوضع اإلنس ــار للتداعي ودون أي اعتب

واملعييش للمواطن اليمني.
ــىل البالد ركزت  ــدة الحرب االقتصادية ع ــاف " إن أجن وأض
ــروراً بوقف رصف  ــزي م ــال البنك املرك ــىل إفش ــذ البداية ع من
ــن  ــم م ــىل الرغ ــات ع ــف املحافظ ــني يف مختل ــات املوظف مرتب
ــزي بعدن من  ــرع البنك املرك ــيولة الالزمة لذلك يف ف ــر الس توف
ــان الغالبية العظمى  ــبب يف حرم ــات الجديدة مما تس املطبوع

من الشعب اليمني من حقه يف تلك املطبوعات ".

ــات "طباعة  ــىل املطبوع ــة ع ــة القرصن ــار إىل أن عملي وأش
ــوء  ــوء إدارتها وس ــي" وس ــري قانون ــكل غ ــة بش ــة املحلي العمل
ــام املجتمع الدويل،  ــدم الوفاء بتعهداتهم أم ــتخدامها مع ع اس
ــس املنتهية  ــات أن الرئي ــت صحة التوقع ــع مرور الوق ــدت م أك
ــة لرصف  ــم أية ني ــة ليس لديه ــري الرشعي ــه غ ــه وحكومت واليت
ــع محافظات الجمهورية  ــكل موظفي الدولة يف جمي املرتبات ل

دون استثناء أو تمييز أو انتقاء.
ــة كميات جديدة  ــادوا يف غيهم وقاموا بطباع ــال " بل تم وق
ــذي له تداعيات  ــوق األمر ال ــرية وتم إنزالها للتداول يف الس وكب
ــعار وتدهور سعر  ــتوى التضخم وارتفاع األس خطرية عىل مس
ــعيهم  ــالت األجنبية، بل وس ــة أمام العم ــة الوطني رصف العمل
ــكل  ــذي سيش ــر ال ــة األم ــن العمل ــد م ــة املزي ــث لطباع الحثي
ــن معاناته  ــي ويفاقم م ــل املواطن اليمن ــاً عىل كاه ــاً كارثي عبئ

اإلنسانية".
ــاته  ــمي، املجتمع الدويل بمؤسس ــق الرس ــا حمل الناط كم
ــا يتعرض له  ــة والقانونية تجاه م ــؤولية األخالقي ــة املس الدولي
ــانية غري مسبوقة نتيجة  ــعب اليمني من ظلم وكارثة إنس الش
ــري االقتصاد  ــعي دول العدوان لتدم ــة املمنهجة يف س للسياس
الوطني واملتاجرة بقوت ومعيشة املواطن وسلبه أبسط حقوقه 

اإلنسانية يف الحياة.

لقاء موسع
ــن الحمران أن  ــطيني حس ــؤول امللف الفلس ــا أكد مس فيم
ــتلزم من األمة  ــبعون عاماً مأساة وتس ــطني منذ س تمر به فلس
ــتمرار لتنضح لديها فكرة التحرر ..  ــتها باس اإلسالمية معايش

منبها من إبقاء القضية مناسبة إعالمية.
ــتيطان يهدف إىل أخذ ما تبقى  ــار إىل أن استمرار االس وأش
ــن ضيقه ينتج  ــطينيني وحرشهم يف أماك ــد الفلس ــن أراض بي م

بسببها مشاكل وخالفات تؤدي إىل الهجرة وترك فلسطني.
بدوره أكد مفتي محافظة تعز العالمة سهيل بن عقيل أن األمة 
ــزة والكرامة .. داعياً  ــش مرحلة فاصلة بني الحق والباطل والع تعي

اىل اليقظة من أجل مواجهة الغزاة واليهود نرصة لليمن والقدس.
ــطني  ــالمي يف فلس من جانبه أكد ممثل حركة الجهاد االس
ــة أن االحتالل الصهيوني عمل عىل تطبيع  يف اليمن أحمد برك
ــه  ــي عن نفس ــا وينف ــزء منه ــح ج ــة، ليصب ــوده يف املنطق وج
ــبها هذا االحتالل بدخول أراض ليست  اللصوصية التي اكتس

له.
من جهته أشار رئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ ضيف 

الله رسام إىل دور القبيلة وواجبها يف التحرك لنرصة للقدس .
ــدس وأهميته  ــن الق ــي ع ــم وثائق ــاء فيل ــالل اللق ــدم خ وق

بالنسبة لليمنيني.
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