
0202 أخباروتقارير

صنعاء / سبأ 
ــؤون االجتماعية  ــة الش ــع رئيس لجن  اطل
ــود النقيب أمس،  ــيل أمانة العاصمة حم بمح
عىل أوضاع ونشاط الجمعية الوطنية لتنمية 

الشباب.
واستمع النقيب ومعه نائب رئيس الصليب 
ــل، إىل رشح  ــني الطوي ــاء حس ــر بصنع االحم
ــاع، حول  ــماء القط ــة الجمعية أس ــن رئيس م
ــة  والخريي ــة  اإلغاثي ــاريع  واملش ــطة  األنش
ــي نفذتها الجمعية خالل العام  والتنموية الت

املايض بمديريات أمانة العاصمة.
ــج  وبرام ــط  خط ــاع،  القط ــتعرضت  واس
ــدرات  ــة ق ــل وتنمي ــة بتأهي ــة الخاص الجمعي
ــارات حرفيه  ــابهن مه ــائي وإكس الكادر النس
ــال الخياطة والتطريز  ــة خاصة يف مج ويدوي
ــت خالل العام  ــرية إىل أن الجمعية قدم .. مش
ــاعدات غذائية لألرس األشد فقراً  الجاري مس

واملحتاجة والنازحة.
ــاريع الجمعية  ــاد النقيب بربامج ومش وأش
ــاع  ــني القط ــال تمك ــة يف مج ــا خاص وتنوعه
ــائي اقتصادياً بما يسهم يف توفري فرص  النس

ومصادر دخل لألرس.
ــة  بأمان ــة  املحلي ــلطة  الس ــرص  ح ــد  وأك
العاصمة عىل مساندة جهود الجمعيات التي 
ــهم يف التخفيف  ــاريع تس تقدم خدمات ومش
ــتمرار العدوان  ــاة املواطنني جراء اس من معان

والحصار .
ــب، املنظمات والخريين ورجال  ودعا النقي
ــاريعهم  ــطتهم ومش ــة أنش ــال، إىل مضاعف امل
ــلطة  ــاندة جهود الس اإلغاثية والخدمية ملس
ــتمرار توفري الخدمات  ــة باألمانة يف اس املحلي

للمواطنني.
ــام املنظمات  ــارة مدير ع ــالل الزي رافقه خ

بأمانة العاصمة نبيل عبداالله راجح.

صنعاء/سبأ
ــة  بأمان ــاع  اجتم ــش  ناق
رصف  ــة  آلي ــس  أم ــة  العاصم
ــن  م ــة  غذائي ــاعدات  مس
ــية  املدرس ــة  التغذي ــرشوع  م
الخاصة  ــات  االحتياج ــذوي  ل
ــات  ــة بمديري ــراض املزمن واألم

األمانة.
ــتعرض االجتماع الذي  واس
ضم نائب مدير املرشوع مرشف 
التوزيع باألمانة يحيى الهادي 
ــؤويل املؤسسات  ورؤساء ومس
ــة  ــات املكلف ــات واملنظم والهيئ
بتوزيع املساعدات عرب مرشوع 
ــة  واإلغاث ــية  املدرس ــة  التغذي
األمانة  ــات  بمديري ــانية  اإلنس
املستهدفة واملقدمة من برنامج 
ــم  ــع لألم ــي التاب ــذاء العامل الغ
املتحدة، ضمن خطة الطوارئ 

لشهر فرباير.

ــن  م ــاع  االجتم ــتمع  واس
املؤسسات  ــؤويل  ومس ــاء  رؤس
ــات واملنظمات إىل رشح  والهيئ
ــي تواجه  ــات الت ــن الصعوب ع
ــات  واملعالج ــع  التوزي ــة  عملي

الكفيلة بالتغلب عليها.
ــىل رضورة  ــث الهادي ع وح
املستهدفني  بيانات  ــتكمال  اس
ــاعدات  املس ــع  توزي ــاز  وانج
ــدور  ب ــيداً  مش  .. ــة  الغذائي
يف  ــي  العامل ــذاء  الغ ــج  برنام
ــة  الغذائي ــاعدات  املس ــري  توف
ــني  والنازح ــن  للمترضري

والفئات األشد فقرا .
ــق  منس ــن  ثم ــه  جانب ــن  م
اللجنة الفنية التنفيذية بأمانة 
ــج،  ــو عري ــد أب ــة محم العاصم
ــاني  واإلنس ــي  اإلغاث ــدور  ال
ــي  العامل ــذاء  الغ ــج  لربنام
ــل  ــة، يف ظ ــات العاصم بمديري

الظروف الصعبة التي تمر بها 
البالد جراء العدوان والحصار.

ــرشوع  م ــود  بجه ــاد  وأش
ــال  ــية يف إيص ــة املدرس التغذي
ــة  الغذائي ــاعدات  املس
ــع  م ــيق  بالتنس ــتحقيها  ملس

املجالس املحلية باملديريات.
ــج املنظمات  ــو عري ودعا أب
إىل  ــانية  واإلنس ــة  الدولي
ــاعدات  املس ــم  حج ــة  مضاعف
ــراً  نظ ــاري  الج ــام  الع ــالل  خ
ــيش  املعي ــع  الوض ــم  لتفاق
ــوة  فج ــاع  واتس ــاني  واإلنس
ــتمرار العدوان  ــراء اس الفقر ج

والحصار.
فيما أشاد رؤساء ومسؤولو 
ــات وهيئات ومنظمات  مؤسس
ــة  الخاص ــات  االحتياج ذوي 
بالدعم اإلنساني الذي يقدمه 

برنامج الغذاء العاملي .

النقيب يطلع على نشاط جمعية تنمية الشبابالنقيب يطلع على نشاط جمعية تنمية الشباب

مساعدات غذائية لذوي االحتياجات الخاصة مساعدات غذائية لذوي االحتياجات الخاصة 

تدشين مشروع التغذية المدرسية تدشين مشروع التغذية المدرسية 
بمديرية جبل يزيد بعمرانبمديرية جبل يزيد بعمران

ذمار/ سبأ
ــني املقديش أمس الفائزين  كرم محافظ ذمار محمد حس
ــباب للعام 2017 - 2018  باملسابقة القصصية السابعة للش

والتي نظمها نادي كتاب القصة (آملقة) بمحافظة ذمار.
ــة تنمية  ــديش إىل أهمي ــظ املق ــار املحاف ــم أش ويف التكري
ــاالت، باعتبارهم  ــف املج ــباب يف مختل ــارات وإبداع الش مه
عماد املستقبل .. مشيداً بدور نادي القصة يف إبراز املبدعني 

يف كتابة القصة وصقل مهارتهم وتشجيعهم.
ــتوى  واعترب محافظة ذمار منبع األدب واإلبداع عىل مس
ــة عىل  ــوز األدبي ــن الرم ــري م ــت الكث ــد ضم ــة وق الجمهوري

مستوى الوطن العربي.
ــلطة املحلية لدعم وتشجيع املبدعني  وأكد استعداد الس
ــباب املحافظة يف كافة املجاالت  ــة بني ش وخلق روح املنافس
األدبية منها والقصصية .. متمنياً للفائزين النجاح والتفوق 

يف الحياة العلمية والعملية.
ــد  ــة محم ــة باملحافظ ــب الثقاف ــر مكت ــاد مدي ــا أش فيم
ــني يف كتابة  ــراز املبدع ــة يف إب ــادي القص ــدور ن ــري ب العوم
ــة .. مؤكداً أن مكتب  ــة وخدمة العمل الثقايف باملحافظ القص
الثقافة سيعمل عىل تفعيل العمل الثقايف ومواصلة النشاط 

اإلبداعي ملختلف الفعاليات الثقافية واألدبية.
ــة  ــار نبيه ــة بذم ــادي القص ــس ن ــت رئي ــا أوضح بدوره
ــة  ــابقة الثقافي ــن باملس ــم الفائزي ــل تكري ــور أن حف محض

السابعة للشباب، يأتي تزامناً مع اليوم العاملي للقصة.
ــن باملراكز  ــارت أربعة فائزي ــة اخت ــارت إىل أن اللجن وأش
ــاً أدبية نوعية ومتميزة  ــابقة ممن قدموا نصوص األوىل للمس
ــال  ــذه األعم ــاركة به ــم يف املش ــة األوىل له ــا البداي ــم أنه رغ

القصصية.
ــتوى  ــدف إىل االرتقاء بمس ــة يه ــادي القص ــرت أن ن وذك
ــداع  اإلب ــجيع  ــة وتش القص ــة  ــن كتاب ــيص وف القص ــرسد  ال
ــاف املواهب، وتمثيل املحافظة يف الفعاليات الثقافية  واكتش
.. مثمنة دعم واهتمام السلطة املحلية يف املحافظة باملثقفني 

ورعاية أعمالهم اإلبداعية.
ــالح حصلت عىل املركز  ــت القاصة مارينا محمد ص وكان
ــابقة، فيما نالت القاصة رباب محمد السماوي  األول يف املس
ــري ثالثة والقاصة  ــم عبدالله العم ــز الثاني وجاءت ري املرك

برشى يحيى الضوراني يف املركز الثالث مكرر.

ــني املقديش أمس  إىل ذلك تفقد محافظ ذمار محمد حس
مبنى فرع اتحاد األدباء والكتاب اليمنيني بذمار.

ــوير املبنى  ــظ املقديش بتس ــارة وجه املحاف ــالل الزي وخ
ــط املعتدين  ــة وضب ــة باملحافظ ــلطة املحلي ــة الس عىل نفق
ــم للجهات املختصة التخاذ اإلجراءات  عىل املبنى وإحالته

القانونية.
وأكد أن السلطة املحلية باملحافظة تويل األدباء والكتاب 
واملثقفني اهتماما خاصا وستعمل عىل رعاية كافة األنشطة 
ــة املجتمع  ــم نخب ــة باعتباره ــة والثقافي ــات األدبي والفعالي

ولسان حاله الذي يعرب عن هموم وطلعات أبنائه.

الثورة/ خالد النواري
ــة للدعم  ــد) اليمني ــة (ي ــنت مؤسس دش
والتنمية مرشوع حزمة الحد األدنى لخدمات 
ــذي يقام بتمويل منظمة  الرعاية الصحية ال
ــة مع وزارة الصحة  الصحة العاملية وبالرشاك
ــات  محافظ ــمل  ويش  ، ــكان  والس ــة  العام
ــار ، إب) ملدة أربعة  ــاء ، الحديدة ، ذم (صنع

شهور للفرتة (فرباير - مايو) 2018م. 
وأوضح الدكتور رامي املقطري املستشار 
ــة أن املرشوع يشمل خدمات  الفني باملؤسس
ــة التكاملية  ــة والرعاي ــوء التغذي ــة س معالج

ــف  ــني والتثقي ــة والتحص ــة اإلنجابي والصح
ــي  واملجتمع ــيس  النف ــم  والدع ــي  الصح
ــهاالت املائية الحادة والتدابري  ومعالجة االس

العالجية والوقائية ملعالجة الدفترييا.
ــة األوىل من املرشوع التي  ــاً أن املرحل مبين
ــايض تهدف إىل  ــالل فرباير امل ــينها خ تم تدش
ــن الخدمات الصحية  توفري قاعدة بيانات ع
ــات  املديري ــض  ببع ــة  الصحي ــق  املراف يف 
ــن  م ــا  واحتياجاته ــع  األرب ــات  باملحافظ
ــتلزمات الطبية  ــكادر الصحي واملس حيث ال

املختلفة والجانب التوعوي والتدريبي.
ــة التي أجرت  ــرق امليداني ــاً إىل أن الف الفت
ــة  ــرتة املاضي ــالل الف ــة خ ــات امليداني الدراس

ــري العمل  ــت بانطباعات جيدة حول س خرج
يف املرافق الصحية التي تمت زيارتها بمديرية 
عتمة محافظة ذمار وكذلك املواقع التي تمت 
زيارتها بمحافظة إب خاصة يف معالجة سوء 
ــة وبعض خدمات  ــة والرعاية التكاملي التغذي
ــة  ــت املؤسس ــد ملس ــة ، وق ــة اإلنجابي الصح
تعاوناً كبرياً من مكاتب الصحة يف املحافظات 
ــا باملديريات ومن  ــك فروعه ــتهدفة وكذل املس
املجتمع املحيل ومدراء الربامج الصحية أيضاً 
ــل والحصول  ــرق العم ــهلوا مهمة ف الذين س

عىل البيانات املطلوبة.
ــات  ــاً يف الخدم ــاك تفاوت ــأن هن ــاً ب منوه
ــتهدفة نتيجة عوامل  الصحية باملناطق املس

ــة للمناطق  ــة الجغرافي ــرية أبرزها الطبيع كث
ــائي ، ويتم الرتكيز من قبل  وتوفر الكادر النس

املؤسسة عىل القابالت وطوارئ التوليد.
ــة  ــة الثاني ــري إىل أن املرحل ــار املقط وأش
ــج املرحلة  ــب نتائ ــتنفذ حس ــن املرشوع س م
ــواء  ــف أوجه التدخل س األوىل والتي ستكش
ــاهمة  ــكادر أو املس ــب لل ــل والتدري يف التأهي
ــق الهدف  ــا يحق ــة وبم ــزات الطبي يف التجهي
ــايس للمرشوع املتمثل يف خفض مرىض  األس
ــك  وكذل ــة  الخامس دون  ــال  األطف ــات  ووفي
ــاهمة يف رفع معدل  ــات يف بالدنا ، واملس األمه
ــات الرعاية  ــىل خدم ــول ع ــن للحص املرتددي

الصحية التي يشملها الربنامج.

محافظ ذمار يكرم الفائزين بالمسابقة القصصية السابعة للشبابمحافظ ذمار يكرم الفائزين بالمسابقة القصصية السابعة للشباب

تدشين مشروع الرعاية الصحية في أربع محافظاتتدشين مشروع الرعاية الصحية في أربع محافظات

تفقد مبنى اتحاد األدباء والكتابتفقد مبنى اتحاد األدباء والكتاب

صنعاء-سبأ
ــد عباد  ــود محم ــة حم ــني العاصم ــد أم تفق
ــفلتة وصيانة  ــرشوع س ــل بم ــري العم ــس، س أم
شارع ٤٥ املمتد باتجاه شارع السبعني بمديرية 

السبعني .
ــاع  ــل قط ــه وكي ــة ومع ــني العاصم ــع أم واطل
ــع  راص ــد  ولي ــدس  املهن ــاريع  واملش ــغال  األش
ــاعد املهندس عبدالكريم الحوثي  والوكيل املس
ــي ومدير  ــبعني محمد ناج ــر مديرية الس ومدي
ــغال املهندس عبدالسالم الجرادي  مكتب اإلش
ــة املرشوع  ــدى مطابق ــبة االنجاز وم ــىل نس ، ع

ملعايري السالمة والجودة .
ــام فرع  ــة من مدير ع ــتمع أمني العاصم واس
ــة  ــور باألمان ــرق والجس ــة للط ــة العام املؤسس
ــول  ــي، إىل رشح ح الرعين ــه  ــدس عبدالل املهن
ــأرشاف قطاع  ــة ب ــي تنفذه املؤسس ــرشوع الت امل
ــمل  ــة ، والذي يش ــاريع باألمان ــغال واملش اإلش

استكمال إعمال السلفتة , وكذا صيانة وتحسني 
الشوارع الرئيسية بمديريات العاصمة العرش.

ــتكمال كافة  ــة أهمية اس ــني العاصم وأكد أم
ــف وتطوير  ــة باملرشوع من رص ــال املتصل اإلعم
ــس  واملقايي ــات  املواصف ــب  حس ــا  وانجازه

املتعمدة.
ــاعد  إىل ذلك تفقد وكيل أمانة العاصمة املس
لقطاع املشاريع واإلشغال املهندس عبدالكريم 
ــاه املهندس  ــة املي ــر عام مؤسس ــي ومدي الحوث
ــرشوع رصف  ــري العمل يف م ــد مداعس، س محم
ــري بجولة  ــع الدائ ــاط م ــع الرب ــر تقاط وتطوي
ــيليا بمديرية معني  ــارع مرس ــارت وش ــيتي م س

الذي ينفذه مرشوع اإلشغال العامة .
ــل الحوثي عىل  ــدد الوكي ــارة ش ــالل الزي وخ
الرشكة املنفذة برضورة العمل بوترية عالية وفق 
الربنامج الزمني املحدد مع االلتزام باملواصفات 

واملقاييس املعتمدة .

أمين العاصمة يحث على استكمال أمين العاصمة يحث على استكمال 
سفلتة وصيانة شارع سفلتة وصيانة شارع ٤٥٤٥

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان

ــكرية  عس ــة  جراف ــاب  إعط  -
ــعودية يف قرية حامضة الجنوبية  س

بقذائف املدفعية
ــار 50 يف تبة  ــدل عي ــاب مع - إعط

الحمر بقذائف بي عرشة
ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  اس
ــع  ــف موق ــم خل ــعوديني وآلياته الس

الخقاقة بقذائف املدفعية
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  -
ــود  للجن ــات  تجمع ــتهدف  يس

السعوديني يف معسكر جبال العقبة
عسري

ــة قبالة منفذ  ــص 2 من املرتزق - قن
علب

االربعاء 2018/2/28       

الجوف
يف  ــة  املرتزق ــع  مواق ــة  مهاجم  -
ــب  خ ــة  بمديري ــن  صربي ــة  منطق
والشعف وقتىل وجرحى يف صفوفهم
- مرصع اثنني من مرتزقة العدوان 
ــن  صربي ــة  جبه يف  ــفة  ناس ــوة  بعب

بمديرية خب والشعف
ميدي

ــالح املدفعية يدك تحصينات  - س
ــمال صحراء  وتجمعات للمرتزقة ش

ميدي
البيضاء

ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  -
تجمعات للمرتزقة يف الزاهر

ــادي املرتزق عبدربه  - مرصع القي
ــي  ــي الرقاب ــه الذياب ــني عبدالل حس
ــعبية يف  بنريان الجيش واللجان الش

جبهة ناطع
مارب

ــا  مرتزق  13 ــة  وإصاب ــرصع  م  -
بعمليات قنص يف مناطق متفرقة من 

جبهة رصواح

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــم  بينه ــى  و 6 جرح ــهداء  4 ش  -
ــتهدفت  ــاء وأطفال إثر غارة  اس نس

منزال يف قحزة
- أرضار يف منازل ومزارع املواطنني 
بقصف صاروخي ومدفعي سعودي 
عىل مناطق متفرقة من مديرية شدا 

الحدودية
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  -
ــتهدف مناطق متفرقة  ــعودي يس س

من مديرية رازح الحدودية
ــدوان األمريكي  ــارة لطريان الع - غ
ــاء“ بمنطقة  ــعودي عىل ”نبع م الس

ذويب دون وقوع إصابات
ــني  املواطن ــكات  ممتل يف  أرضار   -
بقصف صاروخي ومدفعي سعودي 
عىل منطقة آل الشيخ بمديرية منبه 

الحدودية
ــي  األمريك ــدوان   الع ــريان  ط  -
ــىل  ع ــارات  غ  4 ــن  يش ــعودي  الس
ــة  ــل بمديري ــق وامللي ــي أضي منطقت

كتاف
الحديدة

- استشهاد 5 فتيات واصابة ثالث 
ــريان العدوان  ــارة لط ــات إثر غ اخري
ــة  ــىل منطق ــعودي ع ــي الس األمريك

البغيل بمديرية حيس
البيضاء

ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  3  -
ــىل مديرية  ــي ع ــعودي األمريك الس

ناطع
مارب

ــريان العدوان  األمريكي  - غارة لط
السعودي عىل مديرية رصواح

حجة
- غارتان لطريان العدوان األمريكي 

السعودي عىل مديرية وشحة
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط  -
ــىل  ع ــارات  غ  8 ــن  يش ــعودي  الس

مديريتي حرض وميدي
الجوف

ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  3   -
ــىل مديرية  ــي ع ــعودي األمريك الس

خب والشعف
جيزان

ــعودي  - غارة لطريان العدوان الس
األمريكي عىل وادي جارة

عسري
ــدوان األمريكي  ــارة لطريان الع - غ

السعودي عىل مجازة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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ــة ملكات  ــهار مؤسس ــس بصنعاء حفل إش أقيم أم
العسل للتمكني االقتصادي .

ــط والتعاون  ــي التخطي ــد وكيال وزارت ــل أك يف الحف
ــاريع أحمد البابيل و الزراعة  الدويل لقطاع برمجة املش
ــد الحمريي  ــة محم ــات الزراعي ــاع الخدم ــري لقط وال
ــر يف تحريك عجلة  ــاريع الصغرية واألصغ ــة املش أهمي
ــي وخلق فرص عمل  ــز االقتصاد الوطن التنمية وتعزي
ــر بها الوطن  ــة يف ظل األوضاع التي يم ــباب خاص للش

جراء العدوان والحصار .
ــات  املؤسس ــذه  به ــة  الحكوم ــام  اهتم إىل  ــا  ولفت
ــني  تحس يف  ــهم  تس ــي  الت ــة  االقتصادي ــاريع  واملش
ــريين  ــهورة عاملياً ، مش وتطوير املنتجات اليمنية املش
ــباب اليمني  ــذي يبديه الش ــز ال ــداع والتمي إىل أن اإلب
ــبوه خالل مرحلة العدوان  يعكس النضوج الذي اكتس

ــم يف مختلف  ــار قدراته ــهمت إظه ــار التي أس والحص
املجاالت .

ــل يحيى  ــة ملكات العس ــا تطرق رئيس مؤسس فيم
الحباري إىل الجهود املبذولة لحماية املناحل والعسل 
ــم ضمن حربه  ــتهدفه العدوان الغاش اليمني الذي يس
ــراض  ــرش األم ــالل ن ــن خ ــن م ــىل اليم ــة ع االقتصادي
واآلفات، مبيناً أنه تم تزويد املناحل املصابة باملبيدات 

الالزمة ملكافحتها .
ــدوة دولية  ــعى إىل إقامة ن ــة تس ــح أن املؤسس وأوض
ــرياً  ــل اليمني خالل الفرتة املقبلة ، مش للتعريف بالعس
إىل تبني مؤسسة الحاج عيل الحباري للعلوم والثقافة 
تأهيل 30ـ  50 نحاًال من خريجي جامعة صنعاء سنوياً 
ــة  ــم أدوات النحال ــل ومنحه ــكات العس ــة مل يف مؤسس
ــة و زيادة  ــغيل األيادي العامل ــهم يف تش ــة بما يس كامل

اإلنتاج الوطني من العسل وفقاً للمعايري العاملية.
ــة  ــة املتمثل ــداف املؤسس ــاري أه ــتعرض الحب واس
ــع يف  ــي النحلية والتوس ــة املراع ــاهمة يف حماي يف املس
ــل  ــاللة النحل وجودة العس ــا والحفاظ عىل س زراعته
ــاكل  ــاليب النحالة ومعالجة املش ــي، وتطوير أس اليمن
التي يواجهها مربو النحل من خالل التدريب والتأهيل 
ــة ، باإلضافة إىل تمكني املرأة اقتصادياً وتطوير  والتوعي
قدراتها اإلنتاجية وكذا تطوير وتشجيع اإلنتاج املحيل 

ملنافسة املنتجات املستوردة .
ــذي  ــر التنفي ــه املدي ــذي حرضت ــل ال ــل الحف تخل
ــياغي وممثلون عن  ــة ملكات العسل ندى الس ملؤسس
وزارة الصناعة والتجارة وعدد من الوزارات واملنظمات 
ــعرية  ــة، فقرات فنية وقصيدة ش ــات التنموي واملؤسس

نالت االستحسان .

التأكيد على أهمية المشاريع الصغيرة في تحريك عملية التأكيد على أهمية المشاريع الصغيرة في تحريك عملية 
التنمية وتعزيز االقتصاد الوطنيالتنمية وتعزيز االقتصاد الوطني

إشهار مؤسسة ملكات العسل للتمكين االقتصاديإشهار مؤسسة ملكات العسل للتمكين االقتصادي

صنعاء / سبأ 
ــواء الركن  ــر الداخلية الل ــى وزي التق
عبد الحكيم املاوري أمس رئيس منظمة 
ــان أبو  ــية غس ــاء بال حدود الفرنس أطب

شعر.
ــل املنظمة  ــاء طبيعة عم ــش اللق ناق
ــاعدات  املس ــم  تقدي يف  ــا  وجهوده
ــغيل  ــانية وخاصة ما يتعلق بتش اإلنس
ــايف وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية  املش

يف العمل اإلنساني.
ــة  الداخلي ــر  وزي ــاد  أش ــاء  اللق ويف 
ــانية  اإلنس واألدوار  ــة  املنظم ــود  بجه
ــعب  التي تبذلها يف تخفيف معاناة الش
ــدوان وحصار  ــي الذي يتعرض لع اليمن
ــوزارة تقديم  ــتعداد ال ــر .. مبديا اس جائ
التسهيالت وتذليل أي صعوبات تواجه 

املنظمة .
ــيق بني املنظمة  كما أكد أهمية التنس

والجهات املختصة يف الوزارة .
ــر الداخلية اللواء  اىل ذلك  التقى وزي

ــاوري أمس نائب  ــم امل ــن عبدالحكي الرك
رئيس بعثة الصليب األحمر روب دورين 
ــم الحماية باملنظمة نيكول  ومنسقة قس

ناصح.
ــة  الداخلي ــر  وزي ــاد  أش ــاء  اللق ويف 
ــانية والدولية  ــات اإلنس ــود املنظم بجه
ــعب  ــروف التي يمر بها الش ــل الظ يف ظ

اليمني جراء الحصار والعدوان.
ــتقدم  ــار إىل أن وزارة الداخلية س وأش

ــة  الدولي ــة  للجن ــة  الالزم ــهيالت  التس
ــانية  ــب األحمر واملنظمات اإلنس للصلي
ــاك  ــا إىل أن هن ــن .. الفت ــة يف اليم العامل
لجنة وزارية من الجهات املعنية لتقديم 
ــات  صعوب أي  ــل  وتذلي ــهيالت  التس

تعرتض أداء املنظمات يف امليدان.
ــس بعثة الصليب  ــا قدم نائب رئي فيم
ــاً عن  ــة رشح ــقة الحماي ــر ومنس األحم
ــرشف  ــا وت ــي تنفذه الت ــام  األدوار وامله

عليها املنظمة يف الجوانب اإلنسانية يف 
العاصمة صنعاء وبقية املحافظات .

وأشادا بتعاون وزارة الداخلية ودورها 
ــي تواجه عمل  ــل الصعوبات الت يف تذلي

املنظمة يف امليدان .
ــاع  ــوزارة لقط ــل ال ــاء وكي ــرض اللق ح
ــل  والوكي ــويف  الج رزق  ــواء  الل ــن  األم
ــؤون التعاون الدويل اللواء  ــاعد لش املس

عيل الرشيف .

وزير الداخلية يشيد بالجهود اإلنسانية لمنظمة أطباء بال حدود وزير الداخلية يشيد بالجهود اإلنسانية لمنظمة أطباء بال حدود 
بحث آلية تنفيذ المشاريع الممولة من مجلس بحث آلية تنفيذ المشاريع الممولة من مجلس التقى نائب رئيس بعثة الصليب األحمرالتقى نائب رئيس بعثة الصليب األحمر

مساندة الالجئين بأمانة العاصمةمساندة الالجئين بأمانة العاصمة
ــغال  ــاريع واألش ــاعد لقطاع املش ــة العاصمة املس ــل أمان ــث وكي بح
ــاه واإلصحاح البيئي  ــي مع مدير قطاع املي ــدس عبدالكريم الحوث املهن
ــاريع  ــاد املواضيع املتصلة باملش ــاندة الالجئني عيل العم ــس مس بمجل

التي ينفذها الـمجلس باألمانة .
ــرشوع الرصف الصحي بحي  ــة آلية تنفيذ م ــاء جرى مناقش ويف اللق
ــم من مجلس  ــف دوالر بدع ــة 116 أل ــدة بتكلف ــة الوح ــان يف مديري عط
ــاه  ــة للمي ــة املحلي ــإرشاف املؤسس ــني (دي أر يس) وب ــاندة الالجئ مس

والرصف الصحي باألمانة. 
ــزام الرشكة املنفذة  ــم الحوثي عىل رضورة الت ــد الوكيل عبدالكري وأك
ــود العقد خصوصاً وأن  ــرشوع باملواصفات واملقاييس املحددة يف بن للم
هذه املشاريع الخدمية تمس حياة املواطنني واحتياجاتهم الرضورية .

ــاه والرصف  ــة املحلية للمي ــر عام املؤسس ــتعرض مدي من جانبه اس
ــة املهندس محمد مداعس نبذة عن مواصفات املرشوع  الصحي باألمان
ــس والرشوط  ــرشوع وفقاً للمقايي ــازه يف هذا امل ــيتم إنج ــه وما س وأهميت
املطلوبة .. مؤكداً أن هذا املرشوع سيخدم رشيحة كبرية من مستخدمي 

شبكة الرصف الصحي يف املناطق الطرفية بالعاصمة صنعاء.
ــاد إىل أن املجلس  ــي العم ــاح البيئ ــر قطاع اإلصح ــار مدي ــدوره أش ب
ــيعمل عىل التعاون والتنسيق مع أمانة العاصمة يف عدة مجاالت من  س
ــة واملياه واإلصحاح  ــة بقطاع الغذاء والزراع ــاريع خاص خالل دعم مش
ــة النازحني واألطفال والعديد من  ــي باإلضافة إىل دعم قطاع حماي البيئ
املشاريع التي ستخدم املواطنني والرشائح املترضرة يف أمانة العاصمة .

عمران-سبأ:
ــس، مرشوع التغذية  ــد بمحافظة عمران أم ــن بمديرية جبال يزي  دش
ــذاء العاملي والتي  ــانية بالرشاكة مع برنامج الغ ــية واإلغاثة اإلنس املدرس
ــة والفقرية واملترضرة  ــتهدف 24 ألفاً و734 حالة غذائية لألرس النازح تس

جراء العدوان.
ــية بعمران مجاهد املهناء  ــني أوضح مرشف التغذية املدرس ويف التدش
ــليم املساعدات  أن عملية الرصف تتم عرب لجان مركزية ومحلية تتوىل تس
ــارف, عيال رسيح,  ــىل مديريات خ ــرب 61 مركزاً موزعة ع ــتفيدين ع للمس

جبل يزيد, ذيبني, حبور ظليمة, ومديرية عمران.
وأشار إىل زيادة معاناة األرس الفقرية جراء استمرار العدوان والحصار 
.. مطالبا الربنامج بالعمل عىل رفع الدعم ليشمل األرس الفقرية واملترضرة.
ــمري الضياني ومدير فرع التغذية  ــا نوه مدير مديرية جبل يزيد س فيم
ــية  ــرشوع التغذية املدرس ــدرة بجهود م ــة عبدالله ال ــية باملحافظ املدرس
ــانية  ــاعدات إنس ــا يف تقديم مس ــىل دعمهم ــي ع ــذاء العامل ــج الغ وبرنام
وإيصال إىل مستحقيها عرب فرقها امليدانية وإسهاماته يف تخفيف معاناة 

األرس الفقرية والنازحة واملترضرة جراء استمرار العدوان والحصار.

عمليات هجومية
ــة الجيش  ــتهدفت مدفعي ــة أخرى اس من جه
ــعبية أمس تجمعات ملرتزقة العدوان  واللجان الش

بمديرية الزاهر محافظة البيضاء.
ــبأ) أن قصفا  ــكري لـ (س ــدر عس ــح مص وأوض
ــة  ــة يف جبه ــات املرتزق ــتهدف تجمع ــا اس مدفعي
األجردي بمديرية الزاهر، محققا إصابات مبارشة.

ــار املصدر إىل أنه تم إعطاب آلية عسكرية  وأش
تابعة للمرتزقة يف الزاهر بصاروخ موجه.

رئيس الوزراء
ــوماته إبداعا وعطاء غنيا  ــاحت عىل رس  فانس
ــة الوطنية  ــرزت الهوي ــه لوحاته التي أب ــربت عن ع
ــن روح وأصالة  ــادر يف التعبري ع ــت بإتقان ن وتفنن
ــن جمالها  ــا وتنوعها الزاخر وحس ــن وأبنائه اليم

اآلرس.
ونوه بالجهود التي بذلها الفتيح لتأصيل الفن 
ــد  ــه ودوره الرائ ــوض ب ــن والنه ــكييل يف اليم التش
ــون يف صنعاء، يف  ــز الوطني للفن ــيس املرك يف تأس
ــيس تجمع  ــهامه يف تأس ــام 1992م ، بخالف إس ع

ــا، واختياره كأول  ــرب يف أملانيا وأوروب الفنانني الع
رئيس له.

ــبحانه  ــل الدكتور بن حبتور إىل املوىل س وابته
ــع رحمته  ــد الفتيح بواس ــد الفقي ــاىل أن يتغم وتع
ــم أهله  ــيح جناته ويله ــكنه فس ــه وأن يس ومغفرت

وذويه ومحبيه وزمالءه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون "

صفقة رادارات
ــة، ومع  ــا مواد حربي ــف عىل أنه ــا ال ُتصن فإنه
ــؤون  ــون من لجنة الش ــمني  نيلس ذلك تقول ياس
ــن املمكن  ــزال م ــار : "ال ي ــزب اليس ــة لح الخارجي

استخدامها يف الحرب اليمنية من قبل اإلمارات".
ــي  ــويدية: Saab) ه ــاب" (بالس ــر أن  "س يذك
ــا  ــاع، مقره ــدات دف ــرات ومع ــة طائ ــة صناع رشك

السويد أسست يف عام 1937.
استقالة مديرة

ــع دونالد  ــوام م ــذ أع ــس من ــوب هيك ــل ه وتعم
ــب  ــة ترام ــة يف منظم ــت موظف ــث كان ــب، حي ترام
ــت  ــة، وكان ــه االنتخابي ــم إىل حملت ان تنظ ــل  قب

ــم ترامب عندما  ــتعان به هيكس ضمن أول من اس
ــني أقرب  ــة ومن ب ــات الرئاس ــه النتخاب ــدأ حملت ب

مستشاريه.
ــت مع الرئيس  ــاعدون لها إنها تحدث وقال مس
ــنى لها  ترامب وأبلغته أنها تود املغادرة حتى يتس

البدء باستكشاف فرص خارج البيت األبيض.
كوبا تساعد

 فيما ثّمن األمريكيون هذه املساعدة التي قالوا 
إنها كانت مفيدة للغاية.

ــالح  ــاركت يف اإلطفاء مروحية تابعة لس كما ش
ــت فيها كميات  ــو الكوبي، وقامت برحالت ألق الج

من املاء فوق بؤرة الحريق.
وعىل الرغم من ذلك لم تنس الصحيفة الكوبية 
ــدة البحرية األمريكية  ــارة إىل أن وجود القاع اإلش
ــبة  ــزال "جرحا مفتوحا بالنس ــو ال ي يف غوانتانام

للسيادة الكوبية عىل مدى 115 عاما".
ــد  ق ــت  كان ــنطن  واش أن  ــر  بالذك ــر  والجدي
ــام 2002  ــني ع ــني الدولي ــال لإلرهابي ــت معتق فتح
ــيئ  ــل س ــذا املعتق ــالق ه ــو، وكان إغ يف غوانتانام
السمعة أحد أبرز وعود الرئيس األمريكي السابق 

باراك أوباما خالل حملته االنتخابية عام 2008.
ــبب  ــاء بوعده بس ــا من الوف ــن أوبام ــم يتمك ول
ــض الكونغرس تمويل إغالق معتقل غوانتانامو  رف
ــد بمواصلة نقل املعتقلني  ــام 2017، لكنه ظل يع ع
ــى آخر أيام  ــجن إىل دول أخرى حت ــذا الس ــن ه م

فرتته الرئاسية.
أما دونالد ترامب فما أن وصل إىل السلطة حتى 
ــذا املعتقل،  ــج الخاص بإغالق ه ــر بطي الربنام أم

حيث ال يزال يقبع بني جدرانه 41 شخصا.
ولم يخف ترامب حتى قبل فوزه يف االنتخابات 
ــة أن نقل  ــل بحج ــالق املعتق ــه إغ ــية رفض الرئاس
ــات  الوالي ــن  ــدا ألم ــكل تهدي ــه يش ــجناء من الس

املتحدة.
روسيا تؤكد

وقال الرئيس الرويس أمس يف رسالته السنوية 
ــي تعرب عن  ــية الت ــة االتحادية الروس إىل الجمعي
يف  ــيا  روس ــر  لتطوي ــرتاتيجية  االس ــات  التوجه
ــية يف  ــب، إن طاقة املوانئ الروس ــتقبل القري املس
2017 تجاوزت مليار طن، مقارنة بـ300 مليون طن 

يف 2001، و600 مليون طن يف نهاية التسعينيات.
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