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ــد الفطر املبارك؛  ــرتاب حلول عي مع اق
ــاء  واإلب ــاء  العط ــار  ذم ــل  قبائ ــت  أعلن
ــعبيا غري مسبوق؛  ــتنفارا ش والوفاء، اس
ــز وميادين  ــات الع ــزا لجبه ــا وتعزي دعم

الكرامة.
ــاركني يف  ــن املش ــان صادر ع ــث بي وح
ــي بمحافظة  ــدس العامل ــوم الق ــرية ي مس
ــعب اليمني عىل  ــاء الش ــة أبن ــار، كاف ذم
التالحم واالصطفاف واالستمرار  تعزيز 
يف رفد الجبهات وخاصة جبهة الساحل 
للتصدي لقوى الغزو واالحتالل؛ وأشاد 
البيان بجهود الجيش واللجان الشعبية 
واالنتصارات التي يحققونها يف مختلف 
ــدوان والدفاع  ــة الع ــات يف مواجه الجبه
ــار للتحرك  ــن .. داعيا أبناء ذم عن الوط
ــان  ــش واللج ــب الجي ــات إىل جان للجبه
ــعار  ــرتة العيد تحت ش ــعبية خالل ف الش

"أعيادنا جبهاتنا.
ــة" بمحافظة  ــت قبيلة "املقادش وأعلن
ذمار النفري العام لتعزيز جبهات الساحل 
الغربي, مؤكدين تحركهم إلسناد جبهات 
ــدة بالرجال  ــي يف الحدي ــاحل الغرب الس
واملال حتى دحر الغزاة املرتزقة؛ وخالل 
ــان  ــائخ واعي ــد ملش ــيل حاش ــاع قب اجتم
مخالف اسبيل واألتال والجرشة، شددوا 
ــة دور  ــون للقبيل ــة أن يك ــىل أهمي ــه ع في
ــاحل  ــدث بمناطق الس ــم يف ما يح حاس
الغربي عىل يد الغزة واملرتزقة من جرائم 
وانتهاكات ضد أبناء الشعب اليمني، كما 
ــاركة يف  ــوا إىل التحرك الفوري للمش دع

تطهري مناطق الساحل.
ــا"  جبهاتن ــا  "أعيادن ــعار  ش ــت  وتح
ــية رمضانية بمديرية جبل  ناقشت أمس
ــار، بحضور مرشف  ــرشق بمحافظة ذم ال
ــل الرشقي  ــه باملحافظة فاض ــار الل أنص
ــة العميد عيل صالح  ومدير أمن املحافظ
ــتقرار  ــبل تعزيز األمن واالس الحربي، س
ــاحل  الس ــة  جبه يف  ــني  املرابط ــم  ودع

الغربي.
ــت قيادات  ــية التي ضم وخالل األمس
ــار الله  ــيل وأنص ــس املح ــاء املجل وأعض
ــة  االجتماعي ــخصيات  والش ــة  باملديري
ــدراء العموم باملحافظة، أكد  وعدداً من م
ــاندة  ــتاذ فاضل الرشقي أهمية مس األس
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط
ــرشف والبطولة،  ــني يف جبهات ال املرابط
ــات  التحدي ــة  ملواجه ــود  الجه ــز  وتعزي
ــاد  ــي فرضها العدوان والحصار، وأش الت
ــل  ــاء جب ــا أبن ــي قدمه ــات الت بالتضحي
ــرشق يف مواجهة العدوان، مؤكدا أهمية  ال
ــاء جبل الرشق يف  ــاركة الفاعلة ألبن املش
عملية التعبئة والتحشيد لرفد الجبهات 
يف  ــود  الجه ــز  وتعزي ــال،  وامل ــال  بالرج
ــة إىل  الهادف ــاوالت  ــكل املح ل ــدي  التص

ــدة  الحدي ــة  محافظ ــىل  ع ــيطرة  الس
والسواحل الغربية.

ــاد رس صمودنا"؛  ــعار "الصم وتحت ش
ــائية الثقافية العامة  ــت الهيئة النس نظم
ــة  ــايض وقف ــني امل ــار االثن ــة ذم بمحافظ
ــتنكارا لجرائم  ــلحة اس ــة مس احتجاجي
ــىل  ع ــروض  املف ــاره  وحص ــدوان  الع
ــائل للعالم األصم  اليمنيني، باعثات برس
ــان  واللج ــش  الجي ــدي  ملجاه ــرى  وأخ

الشعبية مصحوبة بقافلة عيدية.
ــلحة وجهن  ــاركات يف الوقفة املس املش
ــش  الجي ــاء  أبن ــن  م ــال  لألبط ــة  التحي
ــة  الرشيف ــل  والقبائ ــعبية  الش ــان  واللج
الصامدة يف وجه العدوان ومن يسطرون 
ذوًدا  ــال  القت ــن  ميادي يف  ــارات  االنتص
ــعبه؛  ــدس يف اليمن ودماء ش ــن كل مق ع

ــم  هم ــار  ذم ــر  حرائ ــتنهضت  اس ــا  كم
ــو جبهات املواجهة  الرجال للتحرك نح
ــاء وأطفال اليمن،  لالقتصاص لدماء نس
ــود  الصم ــىل  ع ــن  له ــان  بي يف  ــدات  مؤك
ــية العدوان  ــت وحش ــا بلغ ــات مهم والثب

وفظاعة جرائمه بحق اليمنيني.
ــة وللتأكيد عىل أن أعياد  وخالل الوقف
ــرشف  ال ــات  جبه ــي  ه ــال  الرج ــال  رج
والبطولة قدمت حرائر ذمار قافلة عيدية 
ــاء للرئيس الصماد ودعما  بعنوان (الوف
ــىل املواد  ــي) احتوت ع ــي تحم ــد الت للي
ــا  ــة بأنواعه ــات العيدي ــة والحلوي غذائي
ــة قامت حرائر  ــة إىل مبالغ مالي باإلضاف
ــا دعماُ  ــدة بجمعه ــق ع ــن مناط ــار م ذم
ــعبية يف جبهات  ــان الش ــش واللج للجي

الرشف والبطولة.

الثورة/ أمين النهمي
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صنعاء /سبأ
ــود محمد  ــاء حم ــني العاصمة صنع ــن أم دش
ــاد فجر يوم عيد الفطر املبارك حملة النظافة  ُعب
ــة باألمانة  ــات والبيئ ــاع البلدي ــا قط ــي نفذه الت
ــغال  ــارك فيها مرشوع النظافة ومكاتب األش وش

العامة واملرور والجهات األمنية .
ــغال  ــرشوع النظافة ومكاتب األش ــب م وبحس
ــن اآلليات  ــة أكرث من 223 م ــارك يف الحمل فقد ش

واملعدات.
ــاعدين  ــوكالء والوكالء املس ــن ال ــام عدد م وق
ــد  بالتفق ــات  املديري ــوم  عم ــاء  وأمن ــدراء  وم
واإلرشاف املبارش ألعمال رفع املخلفات.وشملت 
ــواق  ــات األس ــن مخلف ــان م ــع األطن ــة رف الحمل

والبساطني والشوارع.
وأوضح وكيل قطاع البلديات بأمانة العاصمة 
ــاء  ــوم أحي ــمريي، أن عم ــض الش ــدس عاي املهن
ــاء  ــهدت منذ مس ــات األمانة ش ــق مديري ومناط
ــاح اليوم  ــاعات األوىل من صب ــى الس ــس وحت أم
ــات من أجل  ــعة لرفع املخلف حمالت نظافة واس
ــاء وتهيئة  ــة العاصمة صنع ــىل نظاف ــاظ ع الحف

األجواء املالئمة خالل إجازة عيد الفطر.
ــة  كاف ــود  جه أن  ــمريي،  الش ــل  الوكي ــد  وأك
ــوارع  العاملني يف النظافة ورفع املخلفات من الش
ــة،  ــات األمان ــة مديري ــاء بكاف ــواق واألحي واألس
ــتمر  ــام العيد بل ستس ــىل إجازة أي ــن تقترصع ل
ــيق مع كافة املكاتب  ــاً لخطة متكاملة بالتنس وفق

املعنية.
ــتمرة  ــات ومتابعة مس ــه بتوجيه ــت إىل أن ولف
ــني العاصمة وأمني  ــة ممثلة بأم ــادة األمان من قي
ــة عيدية  ــداد خط ــم إع ــيل، ت ــس املح ــام املجل ع

ــرشوع النظافة  ــاملة لحملة النظافة ينفذها م ش
ــاء يف وضع مرشف  ــاء العاصمة صنع ــدف إبق به
ــرياً إىل أهمية تعاون  ــي .. مش ــىل الصعيد البيئ ع
الجميع مع عمال النظافة وبما يكفل نجاح خطة 

النظافة.
ــة بأمانة  ــاع البلديات والبيئ ــاد وكيل قط وأش
ــال  ــا عم ــي بذله ــود الت ــة الجه ــة، بكاف العاصم
ــغال واملرور واألمن  النظافة وموظفو مكتب األش
ــام عيد  ــالل أول أي ــة خ ــة النظاف ــاح حمل يف إنج

الفطر.
ــرشوع النظافة  ــام م ــر ع ــد مدي ــه أك ــن جانب م
ــال جحيش، عىل  ــة العاصمة املهندس جم بأمان
ــع املخلفات  ــتمرار أعمال حملة النظافة ورف اس
ــواق مديريات  ــوارع وأس ــاء وش ــف أحي يف مختل
ــار العاصمة صنعاء  ــة بهدف إظه ــة العاصم أمان

يف صورة رائعة تليق بفرحة عيد الفطر املبارك.

ــح املهندس جحيش، أنه تم رفع أكرث من  وأوض
ــات واملخرجات املرتاكمة  ــف طن من املخلف 14 أل
ــة مناطق  ــوارع واألحياء وكاف ــواق والش يف األس

النظافة باألمانة خالل الخمسة األيام األخرية .
ــن  م ــي  اإليجاب ــل  التفاع ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــاب املوالت  ــكان العاصمة وخاصة أصح ــل س قب
ــاطني، وذلك  ــالت التجارية والبس واملراكز واملح
ــتيكية  ــالل وضع املخلفات يف أكياس بالس من خ
ــى مرور  ــا حت ــاظ به ــالق واالحتف ــة اإلغ محكم
ــد مرور  ــا بع ــب إخراجه ــة وتجن ــدات النظاف مع
سيارات النظافة وعدم رميها إىل الجرز الوسطية 

للشوارع واألرصفة.
ــاعدان  املس ــة  األمان ــال  وكي ــني  التدش ــرض  ح
ــن قايض  ــي وأحس ــم الحوث ــدس عبدالكري املهن
ــالم الجرادي  ــغال املهندس عبدالس ومدير األش

ونائبه سليم راجح.

صنعاء / سبأ
ــام 2018م  ــة صنعاء لع ــرشوع إغاث ــارش ـ مكتب م ــون املب ــت الع أطلق
ــل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والهالل  بتموي

األحمر الكويتي وفاعيل خري تمثلهم العون املبارش.
ــرشة آالف أرسة تضم 70  ــواد الغذائية لع ــرشوع تأمني امل ــتهدف امل يس

ألف مستفيد بأمانة العاصمة.
ــاريع اإلغاثة بمكتب العون املبارش يف اليمن ندى  ــقة مش وأفادت منس
ــلة غذائية  العزي أن مرشوع إغاثة صنعاء يتضمن توزيع عرشة آالف س
ــع وزارة التخطيط  ــيق م ــة بالتنس ــة العاصم ــات أمان ــف مديري يف مختل
ــانية  ــؤون اإلنس ــيق الش ــاون الدويل والهيئة الوطنية إلدارة وتنس والتع
ــؤون االجتماعية  ــب الش ــة ومكت ــلطة املحلي ــوارث والس ــة الك ومواجه

باألمانة .
ــة محلية تتوىل عملية التوزيع بإرشاف  وبينت أن 28 جمعية ومؤسس
جمعية العون املبارش عىل مدى شهر ..مؤكدة الحرص عىل احتواء املواد 
ــالل غذائية  ــارص الغذائية املتكاملة حيث يتم توفري س ــة عىل العن املوزع
ــح مطحون ، 4 لرتات  ــكر ، 25 كيلو قم ــة من 20 كيلو أرز ، 10 كيلو س مكون

زيت ، 1.800 كيلو جرام حليب و 2 كيلو تمر .
ــاني مدير مكتب  ــة يف املجال اإلنس ــا وأوضحت املتخصص من جانبه
ــنوياً عىل  ــعويس أن العون دأبت س ــن معايل العس ــون املبارش يف اليم الع

ــكانية كبرية وتوافد  تنفيذ مرشوع إغاثة صنعاء التي تعاني من كثافة س
ــاريعها اإلغاثية واإلنسانية  النازحني من جميع املحافظات، يف إطار مش

وجهودها لدعم الشعب اليمني وتخفيف املعاناة عنه .
ــاغل ملاليني  ــغل الش ــش أصبح الش ــة العي ــني لقم ــارت إىل أن تأم وأش
ــبب الرصاع وتواصل ارتفاع  األرس يومياً مع تراجع قدراتها الرشائية بس

األسعار وانعدام مصادر الدخل.
ــة منها إفطار  ــان كثرية ومتنوع ــهر رمض ــاريعنا خالل ش وقالت " مش
ــاعدة أكرب عدد  ــعى ملس ــوة العيد ونس ــة الغذائية وكس ــم، واإلغاث الصائ
ــني واأليتام واملرىض  ــط الفقر والنازح ــن األرس الواقعة تحت خ ممكن م

وذوي االحتياجات الخاصة ".
ــن، حيث  ــي يف اليم ــن الغذائ ــبة انعدام األم ــاع نس ــن ارتف ــذرت م وح
ــخص ينذر  ــات األمم املتحدة أن وضع 22.2 مليون ش ــني تقارير منظم تب
ــاعدة العاجلة للحفاظ عىل  ــة للمس بالخطر، ما يعني أنهم بحاجة ماس

حياتهم.
ــح كافة املنافذ كون اليمن يعتمد  ــت إىل العمل بأرسع وقت عىل فت ودع
ــتوردة للتخفيف من تأزم الوضع  ــىل املواد الغذائية املس ــبة 90 % ع بنس
ــتجابة  ــز االس ــىل تعزي ــاني ع ــل اإلنس ــت رشكاء العم ــاني، وحث اإلنس
ــن التدهور الكبري يف األمن الغذائي، والوضع  للجمهورية اليمنية للحد م

اإلنساني بشكل عام.

أمني العاصمة يدشن حملة نظافة يف عموم املديريات

إطالق مشروع توزيع ١٠ آالف سلة غذائية بصنعاء 


