
0303 أخبار وتقارير

خطة أمنية خالل شهر رمضان:خطة أمنية خالل شهر رمضان:

ذمار / سبأ
ــة  برئاس ــاع  اجتم ــش  ناق
ــني  ــار محمد حس ــظ ذم محاف
ــاع القطاع  ــديش أمس أوض املق
املرصيف ودوره يف العمل الخريي 

واالجتماعي باملحافظة.
ــذي حرضه  ــاع ال ويف االجتم
ــزي  املرك ــك  البن ــرع  ف ــر  مدي
ــو البنوك  ــاش وممثل فائز جح
ــة،  ــالت الرصاف ــة ومح التجاري
إىل  ــديش  املق ــظ  املحاف ــار  أش
ــرصيف  ــاع امل ــام القط ــة قي أهمي
ــاندة  مس يف  ــدوره  ب ــايل  وامل
ــبيل  جهود البنك املركزي يف س

استقرار أسعار الرصف.
ــزام  الت رضورة  ــىل  ع ــد  وأك
ورشكات  ــة  التجاري ــوك  البن
ــني  والقوان ــح  باللوائ ــة  الرصاف
ــرصيف  امل ــل  للعم ــة  املنظم
ــف من  ــهم يف التخفي ــا يس وبم
الصعبة  ــة  االقتصادي الظروف 
ــي تمر  ــات الت ــاوز التحدي وتج
ــتمرار  اس ــراء  ج ــالد  الب ــا  به

العدوان والحصار.
إىل  ــار  ذم ــظ  محاف ــا  ودع
ــاع املرصيف  ــيق بني القط التنس
باملحافظة  ــة  التجاري ــة  والغرف
للعمل عىل مساعدة السجناء 
املعرسين واملساهمة يف اإلفراج 

ــجناء ممن  ــن الس ــدد م عن ع
ــهر  قضوا فرتة أحكامهم قبل ش
ــاذ  اتخ ــد  بع ــارك  املب ــان  رمض
ــداد  ــة وس ــراءات القانوني االج

ماعليهم من التزامات.
ــهام  إس ــة  أهمي إىل  ــت  ولف
يف  ــاص  الخ ــرصيف  امل ــاع  القط
املواطنني  التخفيف من معاناة 
ــاعدات  ــالل تقديم املس ــن خ م
ــرية  الفق ــألرس  ل ــانية  اإلنس

واملعدمة.
ــت اللجنة األمنية  كما ناقش
ــار يف اجتماعها  ــة ذم بمحافظ
ــة املحافظ  محمد  أمس برئاس
ــة تنفيذ  ــديش، آلي ــني املق حس
ــهر  ــالل ش ــة خ ــة األمني الخط

رمضان.
ــد املحافظ  ــاع أك ويف االجتم
املقديش، عىل أهمية االنضباط 
ــيق بني مختلف  التنس وتعزيز 

ــة  األمني ــزة  واألجه ــدات  الوح
ــة للحفاظ عىل األمن  باملحافظ

االستقرار.
ــيل  ــىل رضورة تح ــدد ع وش
ــع  ــة ورف باليقظ ــن  األم ــال  رج
ــزم  بح ــل  والتعام ــة  الجاهزي
ــن  ــل باألم ــال تخ ــع أي أعم م

والسكينة العامة.
ــرور بوضع  ــه رشطة امل ووج
ــة  ــم حرك ــاملة لتنظي ــة ش خط
ــان  رمض ــهر  ش ــالل  خ ــري  الس
ــات  االزدحام ــن  م ــف  للتخفي
الرئيسية  ــوارع  وخاصة يف الش
ــار نقطة  ــار محافظة ذم باعتب

عبور إىل عدة محافظات.
ــار بدور  ــاد محافظ ذم وأش
ــكرية  ــدات األمنية والعس الوح
ــتتباب األمن  ــة يف اس باملحافظ
ــة  العام ــح  املصال ــة  وحماي

والخاصة يف عموم املديريات.

مناقشة أوضاع القطاع المصرفي مناقشة أوضاع القطاع المصرفي 
والتجاري ودوره االجتماعي بذماروالتجاري ودوره االجتماعي بذمار

صنعاء/ سبأ
ــود محمد  ــن أمني العاصمة حم دش
ُعباد، أمس حملة شاملة للنظافة ورفع 
ــة يف شوارع  املخلفات واألتربة املتكدس

وأحياء مديريات أمانة العاصمة.
ــتمر  ــنت الحملة التي تس حيث دش
ــر  التحري ــدان  مي ــن  م ــام  أي ــة  خمس
ــتعدادات  ــة الوحدة ضمن االس ومديري
ــاركة  بمش ــان  رمض ــهر  ش ــتقبال  الس
ــال  ــن عم ــدد م ــني وع ــاً وغرافت 45 قالب

النظافة.
وتشمل الحملة كافة مديريات أمانة 
ــار جهود األمانة  ــة وذلك يف إط العاصم
لتحسني وتنظيف كافة شوارع وإحياء 
ــة  النظاف ــىل  ع ــاظ  والحف ــات  املديري

بشكل مستمر.
ــني  ــة يف التدش ــني العاصم ــد أم وأك
ــة  ــة العاصم ــل أمان ــرضه وكي ــذي ح ال
ــقاف  الس ــيل  ع ــات  الخدم ــاع  لقط
ــي اللواء  ــة الدفاع املدن ورئيس مصلح
ــام  ع ــر  ومدي ــي،  املدان ــاح  عبدالفت
ــالح املرصي، عىل  ــاء باألمانة ص الكهرب
أهمية الحملة الشاملة يف إعادة تفعيل 
ــن  ــات م ــع املخلف ــة ورف ــال النظاف أعم

شوارع وأحياء العاصمة.
ــذل مزيد من  ــىل رضورة ب ــدد ع وش
ــة  ــالت امليداني ــف الحم ــود وتكثي الجه
ــة بكافة  ــاظ عىل النظاف ــن أجل الحف م
ــية واألماكن  ــوارع الرئيس األحياء والش
ــة  أمان ــات  مديري ــف  مختل يف  ــة  العام

ــا باملظهر الحضاري  العاصمة إلظهاره
ــاً إىل الحمالت  ــق .. الفت ــايل الالئ والجم
ــدف  ــابقاً به ــة س ــا األمان ــي نفذته الت
ــوهة  ــوائيات واملظاهر املش ــة العش إزال

وتحسني املظهر العام للعاصمة.
ــوة  الدع ــة،  العاصم ــني  أم ــدد  وج
ــة الجهات  ــكان العاصمة وكاف لكافة س
ــات املجتمع املدني  والقطاعات ومنظم
ــاركة  املش إىل  ــبابية  الش ــادرات  واملب
ــة التي  ــالت النظاف ــع حم ــل م والتفاع
تنفذها أمانة العاصمة ومرشوع النظافة 
ــون الحفاظ عىل  ــع املديريات ك يف جمي

النظافة مسؤولية الجميع.
ــل بروح  ــة العم ــىل أهمي ــا أكد ع كم
ــد بما يكفل إنجاح حملة  الفريق الواح
ــاط الجميع  ــاملة، وانضب ــة الش النظاف
ــة املهام املوكلة إليهم  والتزامهم يف تأدي
ــروف الصعبة التي  ــل الظ خاصة يف ظ

تمر بها الوطن.

ــة  ــرشوع النظاف ــر م ــد مدي ــا أك فيم
ــال  جم ــدس  املهن ــة  العاصم ــة  بأمان
ــة  ــذه الحمل ــة ه ــىل أهمي ــش، ع جحي
ــة يف  ــات واألتربة املتكدس ــع املخلف لرف

الشوارع.
ولفت إىل أن الحملة تتزامن أيضا مع 
الجمع املبارش اليومي بمناطق النظافة 
ــات التي تقوم برفع املخلفات  يف املديري
واألتربة كل يوم .. مشيداً بجهود عمال 
ــل تنظيف  ــن أج ــرشوع م ــة بامل النظاف
ــوارع والحفاظ عىل نظافة الشوارع  الش

واألحياء بالعاصمة صنعاء.
ــة  ــرشوع النظاف ــام م ــر ع ــني مدي وب
باألمانة، أن حملة النظافة ستستهدف 
ــات أمانة  ــة مديري ــام كاف ــة أي يف خمس
العاصمة، حيث تدشن الحملة كل يوم 
ــة اإلمكانات  ــني مع توفري كاف يف مديريت

واملعدات الالزمة لها .

تدشين حملة نظافة شاملة بمديريات أمانة العاصمةتدشين حملة نظافة شاملة بمديريات أمانة العاصمة
صنعاء/ سبأ

ــاء األول لدعم  ــس اللق ــد بصنعاء أم ٌعق
ــي، نظمته  ــال الصح ــهداء يف املج أرس الش

اإلدارة الصحية بمؤسسة الشهداء.
ــة  ــة العاصم ــل أمان ــا وكي ــاء دع ويف اللق
ــار  تج ــقاف  الس ــيل  ع ــات  الخدم ــاع  لقط
ــم  دع يف  ــاهمة  املس إىل  ــة  األدوي ورشكات 
ــالل دعم  ــن خ ــى م ــهداء والجرح أرس الش
ــت  الكوي ــفى  ــة بمستش املركزي ــة  الصيدلي

الجامعي باألدوية.
ــوا أرواحهم  ــهداء قدم ــار إىل أن الش وأش
ــالم وأمن،  ــن أجل أن يعيش املجتمع يف س م
ــاء  ــم والعط ــاء لدمائه ــع الوف ــىل الجمي وع
ــاع  األوض ــل  ظ يف  ــة  وخاص ــم،  لتضحياته
ــتمرار  الصعبة التي تمر بها البالد جراء اس

العدوان والحصار.
ــف لعدم  ــقاف عن األس وعرب الوكيل الس
ــة  ــار ورشكات األدوي التج ــيل  ــور ممث حض
ــا كان مؤمال باعتبار ذلك أقل  هذا اللقاء كم
ــهداء .. مبينا أن  القليل نظري تضحيات الش
السلطة املحلية بأمانة العاصمة ساهمت يف 
فتح مراكز صحية ألرس الشهداء والجرحى 
ــع  ــاون م ــه إىل التع ــت نفس ــع يف الوق وتتطل
ــد  ــاهمة يف رف ــة للمس ــار األدوي رشكات وتج
ــتلزمات  ــة املركزية باألدوية واملس الصيدلي

الطبية.
ــة العليا  ــس الهيئ ــار رئي ــه أش ــن جانب م
ــي إىل أهمية  ــور محمد املدان ــة الدكت لألدوي
ــم  تقدي يف  ــرشكات  وال ــة  األدوي ــار  تج دور 

ــا  ــى .. الفت ــهداء والجرح ــم ألرس الش الدع
ــع دعم تجار  ــة للتعاطي م ــاك آلي إىل أن هن
ــهداء بما يخفف  ورشكات األدوية ألرس الش

من معاناتهم.
ــة يف تقديم  ــتوردي األدوي ــوه بدور مس ون
ــنوات الثالث  ــالل الس ــم املجتمعي خ الدع
ــة  الصيدلي ــم  دع أن  ــا  موضح  .. ــة  املاضي
ــة  باألدوي ــت  الكوي ــفى  بمستش ــة  املركزي
ــىل املجتمع  ــتلزمات الطبية واجب ع واملس

بصورة عامة ويف مقدمتهم تجار األدوية.
ــا مدير اإلدارة  ــة التي حرضه ويف الفعالي
ــور  الدكت ــهداء  الش ــة  بمؤسس ــة  الصحي
ــفى  ــاوي .. أوضح مدير مستش ــليم الض س

ــني الجنيد  ــور أم ــي الدكت ــت الجامع الكوي
ــة ألرس  ــات طبي ــدم خدم ــفى يق أن املستش
ــرىض  م ــب  جان إىل  ــى  والجرح ــهداء  الش
ــيما والرسطان  ــط والثالس ــكري والضغ الس

وغريهم من مختلف الرشائح املجتمعية.
وأشاد بدور مؤسسة الشهداء واملتعاونني 
ــة  املركزي ــة  الصيدلي ــاء  إنش يف  ــا  معه
ــي  والت ــي،  الجامع ــت  الكوي ــفى  بمستش
سيكون لها األثر اإليجابي يف تقديم األدوية 
ــتلزمات الطبية مجانا ألرس الشهداء  واملس
ــاك أكرث من 500  ــى، خاصة وأن هن والجرح
ــن األدوية،  ــف صنف م ــة أدوية و18 أل رشك

باإلضافة إىل سبعة مصانع محلية.

ــل اإلدارة الصحية  ــتعرض ممث بدوره اس
بمؤسسة الشهداء الدكتور الحسني الصلبة 
أنشطة املؤسسة يف مجال الرعاية الصحية 
وتوفري العناية ألرس الشهداء بالتنسيق مع 
ــفيات الحكومية  الحاالت املرضية باملستش
ــن فروع  ــاليات م ــب إرس ــة وبموج والخاص

املؤسسة.
ــدم دعماً نقدياً  ــة تق ولفت إىل أن املؤسس
ــة  ــهداء خاص ــة ألرس الش ــاالت املرضي للح
ــالج والفحوصات واملواصالت ..  تكاليف الع
مبينا أن عدد املستفيدين خالل الربع األول 
من هذا العام بلغ 757 حالة من 13 محافظة 
ــاعدات مالية  ــت الخدمات ما بني مس تنوع
ــة  ــة ورشاء أدوي ــات جراحي ــراء عملي وإج
وإجراء فحوصات وتوفري مستلزمات طبية 

وغريها من الخدمات.
ــة إىل أن األدوية  ــور الصلب ــرق الدكت وتط
تشكل ضغطاً كبرياً ال سيما األدوية الخاصة 
ببعض األمراض املستعصية، وهو ما تطلب 
ــي اآلن يف  ــة مركزية والتي ه ــود صيدلي وج
ــتكمال  ــا بعد إس ــز الفتتاحه ــار التجهي إط
التجهيزات الفنية وتوفري العالجات الالزمة.

ــة والخريين  ــار ورشكات األدوي ــا تج ودع
ــن  ــرشوع م ــذا امل ــل ه ــاهمة يف تفعي إىل املس
ــالل تقديم الدعم املادي لرشاء األدوية أو  خ
العيني من خالل تجار األدوية واملستورين، 
ــالزم ألرس  ــالج ال ــري الع ــهم يف توف ــا يس بم

الشهداء والجرحى.

"الشهداء" تنظم أول لقاء لدعم أسر الشهداء في المجال الصحي"الشهداء" تنظم أول لقاء لدعم أسر الشهداء في المجال الصحي
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صنعاء/ سبأ
ــام رشف  ــة املهندس هش ــر الخارجي ــش وزي ناق
أمس مع مديرة مكتب املبعوث الخاص لألمني العام 
ــز،  التصعيد  ــن نيقوال ديفي ــم املتحدة إىل اليم لألم
ــة  ــب إحاط ــذي أعق ــدوان ال ــدول الع ــكري ل العس
ــم املتحدة أمام  ــني العام لألم ــوث الخاص لالم املبع
ــت يف انتهاك  ــهر الفائ ــس األمن منتصف الش مجل
ــة اغتيال  ــاني ومنها جريم ــدويل اإلنس ــون ال للقان
ــود  ــة الجه ــدف إعاق ــاد به ــح الصم ــس صال الرئي
ــن غريفيث،  ــاص مارت ــوث الخ ــا املبع ــي يبذله الت
ــوج  والول ــكرية  العس ــات  العملي ــف  لوق ــة  والرامي
ــتهداف  ــذا اس ــية، وك ــات سياس ــة مفاوض يف عملي
ــط العاصمة صنعاء  ــة الجمهورية وس مكتب رئاس
املكتظة باملدنيني، برضبة مزدوجة يصنفها القانون 

اإلنساني الدويل، جريمة حرب.
ــتهداف  ــة إىل جريمة اس ــر الخارجي ــرق وزي وتط
ــرة التجارية الرتكية INCE INEBOLU وهي يف  الباخ
طريقها إىل ميناء الصليف بمحافظة الحديدة وعىل 

ــح، بقصد زيادة  ــف طن من القم ــا حوايل 49 أل متنه
معاناة املواطن اليمني قبل حلول شهر رمضان.

ــن  األم ــس  مجل ــالع  اضط رضورة  إىل  ــت  ولف
ــوية  ــة الـ 19 الراعية لعملية التس الدويل ومجموع
السياسية السلمية يف اليمن بدورهم يف دعم جهود 
املبعوث الخاص لوقف العمليات العسكرية والدفع 
ــة املفاوضات  ــىل طاول ــوس ع ــراف للجل ــكل األط ب
ــوية سياسية تؤسس لسالم عادل  للتوصل إىل تس

ومستدام.
وأكد وزير الخارجية دعم جهود املبعوث الخاص 

لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن يف مهمته.
من جانبها أكدت نيقوال ديفيز، أن املبعوث الخاص 
إىل اليمن عىل قناعة تامة بأن ال حل عسكري ملا يمر 
ــانية  ــه اليمن من ظروف، وأن معالجة الكارثة اإلنس ب
لن يكتب لها النجاح إال عرب الحل السيايس السلمي 

الذي يعيد لليمن األمن واالستقرار.
ــام رشف  كما ناقش وزير الخارجية املهندس هش
ــدة لدى اليمن  ــق املقيم لألمم املتح ــس مع املنس أم

ــا األمم املتحدة من  ــزا جراند الجهود التي تبذله لي
ــانية التي  ــة اإلنس ــار الكارث ــل التخفيف من آث أج
ــعب اليمني جراء العدوان الغاشم  يعاني منها الش

والحصار الشامل.
ــود املبذولة للتوصل إىل  ــرق اللقاء إىل الجه وتط
آلية لدفع مرتبات موظفي الدولة، وإعادة فتح مطار 

صنعاء الدويل أمام الرحالت املدنية والتجارية.
ــق املقيم إىل  ــارة املنس ــج زي ــاء نتائ ــاول اللق وتن
ــماح  ــد عىل أهمية الس ــدة والتأكي ــة الحدي محافظ
بدخول السفن املحملة بالبضائع التجارية واملواد 
ــاء الحديدة،  ــا عرب مين ــف أنواعه ــة بمختل الغذائي
الذي يغطي احتياجات أكرث من %80 من املواطنني.

ــد  التصعي ــة  الخارجي ــر  وزي أدان  ــاء  اللق ويف 
ــواد  بامل ــة  املحمل ــفن  الس ــتهداف  واس ــكري  العس
ــدوان وآخره قصف  ــف الع ــن قبل تحال ــة م الغذائي
ــفينة التجارية الرتكية املحملة بحوايل 49 ألف  الس
ــل عدواني ممنهج يهدف إىل  ــن من القمح، يف عم ط

زيادة معاناة الشعب اليمني .

ــى مجلس األمن الدولي االضطالع  ــى مجلس األمن الدولي االضطالع وزير الخارجية: عل وزير الخارجية: عل
ــتدام ــادل ومس ــالم ع ــى س ــول إل ــؤوليته للوص ــتدامبمس ــادل ومس ــالم ع ــى س ــول إل ــؤوليته للوص بمس
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شرف يهنئ بذكرى يوم أوروباشرف يهنئ بذكرى يوم أوروبا
ــوض  ــام رشف، املف ــدس هش ــة املهن ــر الخارجي ــأ وزي هن
ــة باالتحاد  ــية األمني ــؤون الخارجية والسياس ــامي للش الس
ــبة ذكرى يوم  ــيدة فيديريكا موغرييني بمناس ــي الس األوروب

أوروبا.
ــي املبدئي  ــف االتحاد األوروب ــر الخارجية موق ــن وزي وثم
والرافض ألي حل عسكري ودعمه للحل السيايس يف اليمن.
ــف دوله يف  ــي ومختل ــف االتحاد األوروب ــىل موق ــى ع وأثن
تقديم املساعدات اإلنسانية الرضورية للشعب اليمني الذي 
ــام الرابع عىل  ــامًال للع ــكرياً وحصاراً ش ــاً عس ــه عدوان يواج

التوايل.
ــعادته  ــة برقيته " باإلعراب عن س ــم وزير الخارجي واختت
ملستوى التعاون مع االتحاد األوروبي واستعداد اليمن تعزيز 
ــة ودول االتحاد يف مرحلة ما  ــات مع املفوضية األوروبي العالق

بعد العدوان ".

الثورة/معني حنش
ــألرايض  ــة العامة ل ــس الهيئ ــه رئي وج
واملساحات والتخطيط العمراني بإعداد 
أرايض  ــرص  لح ــة  خاص ــة  دراس ــرشوع  م
ــكات  الدولة يف مختلف محافظات  وممتل
ــا آليا  ــىل إدخاله ــل ع ــة والعم الجمهوري
ــجيلها يف  ــقاطها عىل الخرائط وتس وإس

السجل العقاري يف كل محافظة.
ــالل  خ ــي  العزان ــايض  الق ــه  وج ــا  كم
ــعا  ــه أمس بصنعاء  اجتماعا موس ترؤس
ــدراء العموم بفروع  ــم وكالء الهيئة وم ض
ــكيل لجنة من  ــة باملحافظات  بتش الهيئ
ــر  التقاري ــة  لدراس ــة  بالهيئ ــني  املختص
ــتوى  ــروع املتعلقة بمس ــة من الف املرفوع

األداء واإلشكاليات التي تواجه عملها.
ــود  ــن الجه ــد م ــذل  املزي ــا إىل ب داعي

ــىل التحديات  ــر األداء  والتغلب ع لتطوي
القائمة يف ظل الظروف االستثنائية التي 
تعيشها اليمن بسبب العدوان والحصار.

ــة  هيئ ــس  رئي ــتمع  أس ــاع  األجتم ويف 
األرايض القايض أحمد العزاني من مدراء 
ــروع  ف يف  ــاز  اإلنج ــتوى  مس إىل  ــروع  الف
ــهر املاضية يف  الهيئة   خالل األربعة األش
ــىل املعتدين   ــة القضايا املرفوعة ع متابع
ــم  ــة يف املحاك ــالك الدول ــىل أرايض وأم ع
ــراءات املتخذة للحد من  والنيابات واإلج

البناء العشوائي..
وأكد القايض العزاني بان هيئة األرايض 
ــاون يف اتخاذ اإلجراءات القانونية  لن تته
ــة  الدول ــالك  أم ــىل  ع ــن  املعتدي ــق  بح
ــات  والنياب ــم  املحاك ــام  أم ــم   ومقاضاته

للحفاظ عىل أمالك الدولة وأراضيها.
ــاحة  ــدد رئيس هيئة األرايض واملس وش

ــط العمراني عىل رضورة تفعيل  والتخطي
دور الرقابة والتفتيش و تسهيل معامالت 
املواطنني وبما ال يخل باللوائح واألنظمة 

والقوانني.
ــني  ــىل تحس ــروع ع الف ــدراء  ــث م وح
كل  ــاوز  تج ورضورة  األداء  ــتوى  مس
ــم  تواجهه ــي  الت ــات  والصعوب ــق  العوائ

والتغلب عليها .
ــيق  ــىل أهمية التنس ــي ع ــد العزان وأك
ــات  املحافظ ــة يف  املحلي ــلطات  الس ــع  م
يف  ــهم  يس ــا  وبم ــارات  العق ــجيل  لتس
الحفاظ عىل ممتلكات الدولة من األرايض  
ــي يف  ــارات الت ــق والكس ــة واملراه الزراعي

املحافظات.
منوها برضورة تفعيل  السجل العقاري 
ــل لإليرادات   ــتوى  التحصي ــر مس وتطوي

املالية  يف كافة املحافظات.

ـــع الــمــعــتــديــن  الـــعـــزانـــي : التــــهــــاون م ـــع الــمــعــتــديــن الـــقـــاضـــي  الـــعـــزانـــي : التــــهــــاون م الـــقـــاضـــي 
ــــة ــــدول ـــات ال ـــك ـــل ـــت ـــم ـــــــــي وم ــــةعـــلـــى أراض ــــدول ـــات ال ـــك ـــل ـــت ـــم ـــــــــي وم عـــلـــى أراض

مناقشة آلية تنسيق المشاريع اإلغاثية مناقشة آلية تنسيق المشاريع اإلغاثية 
واإلنسانية بأمانة العاصمةواإلنسانية بأمانة العاصمة

صنعاء / سبأ
ــؤون  ــة الفنية لإلغاثة والش ــت اللجن ناقش
ــة  ــس برئاس ــة أم ــة العاصم ــانية بأمان اإلنس
ــون املبارش  ــة الع ــع جمعي ــب، م ــود النقي حم
ــقة املشاريع املوسمية واإلغاثية  ممثلة بمنس
ــاريع  للمش ــيق  التنس ــة  آلي ــزي،  الع ــدى  ن

اإلنسانية واإلغاثية بأمانة العاصمة.
كما جرت يف اللقاء بحضور أعضاء اللجنة 
ــدس  املهن ــط  التخطي ــب  مكت ــر  مدي ــة  الفني
ــؤون  ــنحاني ومدير مكتب الش ــه الس عبدالل
ــش والقائم بأعمال  ــة مجيب الفات االجتماعي
ــارة  ــون املبارش س ــة الع ــب جمعي ــر مكت مدي
ــة الرتتيبات بشأن املساعدات  بازرعة، مناقش
ــانية للنازحني واألرس املترضرة واألكرث  اإلنس
ــتقدمها  ــات بأمانة العاصمة التي س احتياج

العون املبارش خالل شهر رمضان املبارك.
ــؤون االجتماعية  ــة الش ــس لجن وثمن رئي
ــة  جمعي ــود  جه ــب  النقي ــود  حم ــة  باألمان
ــطة  ــن أنش ــه م ــوم ب ــا تق ــارش وم ــون املب الع
ــتحقني  واملس ــني  والنازح ــراء  للفق ــانية  إنس
ــة العاصمة ومختلف  ــرث احتياجاً يف أمان األك

املحافظات.
ــمية  ــاريع املوس ــقة املش ــا أكدت منس فيم
ــيتم توزيع  ــون أنه س ــة بجمعية الع واإلغاثي
ــهر رمضان  ــالل ش ــة خ ــلة غذائي 10 آالف س
ــد  األش ــراء  والفق ــن  واملترضري ــني  للنازح
ــة إىل جانب مرشوع  ــا بأمانة العاصم احتياج

إفطار الصائم.
حرض اللقاء مقرر اللجنة الفنية محمد أبو 

عريج.


