
0303 أخبار وتقارير

صنعاء/ سبأ
ــس املجلس األخ  ــة رئي ــته أمس برئاس ــس النواب يف جلس ــتمع مجل اس
يحيى عيل الراعي إىل بيان الحكومة بشأن مرشوع خطة اإلنفاق للموازنات 
ــه للمجلس نائب  ــمرب 2018م" قدم ــي " يوليو – ديس ــة للنصف الثان العام

رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور حسني عبدالله مقبويل.
وجاء يف البيان:

ــكم املوقر  ــن الحكومة أن أتقدم إىل مجلس ــعدني ويرشفني ونيابة ع يس
بمرشوع خطة اإلنفاق للنصف الثاني "يوليو – ديسمرب2018م" للموازنات 

العامة.
ــس وأعضاء  ــة عن زمالئي رئي ــة عن نفيس ونياب ــعدني باألصال كما يس
ــم االمتنان  ــكر وعظي ــن خالص الش ــكم املوقر ع ــرب ملجلس ــة أن أع الحكوم
ــر للحكومة خالل  ــم جاد ومثم ــن تعاون صادق ودع ــناه م ــر ملا ملس والتقدي
ــان تفهمكم  ــاذ الوطني، يعكس ــة اإلنق ــكيل حكوم ــرتة املنقضية من تش الف
الواقعي وتقديريكم الحقيقي للظروف واألوضاع االستثنائية التي يمر بها 

الوطن من حرب وعدوان وحصار منذ مارس 2015م وحتى اآلن.
ــة العدوان  ــه املالية العامة نتيج ــات التي تواج ــات والتحدي إن الصعوب
ــا املعروف  ــة عامة بمفهومه ــتحالة وضع موازن ــار جعلت من االس والحص
ــابقة  ــا ذلك يف خطاباتنا الس ــمايل، كما أوضحن ــاري والرأس ــقيها الج وبش
ملجلسكم املوقر، وتفهمتم مشكورين لألسباب واملربرات الفنية واملوضوعية 

واملنهجية التي تحول دون إعداد موازنات سنوية.
وبغرض تخصيص املوارد املحدودة عىل جوانب اإلنفاق امللحة وبحسب 
ــس الوزراء رقم  ــة، وتنفيذاً لقرار مجل ــدول أولويات الحكوم ــاالت يف ج املج
ــد (3) ( عىل وزير  ــرة (أ) من البن ــذي قىض يف الفق ــام 2016م، وال (2) للع
ــغيلية لكافة  ــهرية بالنفقات التش ــة العمل عىل إعداد خطة إنفاق ش املالي
وحدات الخدمة العامة املشمولة بقوانني ربط املوازنات العامة للدولة ووفق 
ــدود الدنيا من النفقات  ــس محددة تتفق مع اإلمكانات املتاحة ويف الح أس
ــت وزارة املالية  ــدات)، فقد قام ــيري أعمال تلك الوح ــاعد عىل تس التي تس
ــمرب ) من العام  بإعداد مرشوع خطة اإلنفاق للنصف الثاني ( يوليو – ديس
ــوزراء بالقرار رقم (39)  ــا من قبل مجلس ال ــايل 2018م، والتي تم إقراره امل
ــي (يوليو –  ــاق للنصف الثان ــة عىل خطة اإلنف ــأن املوافق ــام 2018م بش لع

ديسمرب) 2018م.
ــتوى  ــتمرار ورفع مس ــت رضورة اس ــس الوق ــب ذلك يف نف ــث يتطل وحي
التعاون والتنسيق بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية إىل املستوى الالزم 

ــيايس واالقتصادي واالجتماعي ملواجهة  ــتقرار الس والكفيل بتحقيق االس
ــىل بالدنا  ــتمر ع ــار االقتصادي املس ــدوان والحص ــرب والع ــات الح تداعي
ــة العامة بوجه  ــتدامة املالي ــه البلد عىل صعيد اس ــات التي تواج والتحدي
ــام، والتي  ــكل ع ــة االقتصادية واالجتماعية بش ــتدامة التنمي ــاص واس خ
ــة والتحديات  ــات املجتمعي ــات األمنية والتحدي ــا يف التحدي ــل أهمه يتمث
التنموية واالقتصادية واستمرار وحدات الخدمة العامة يف تقديم الخدمات 

املختلفة.
وهذا ما يجعلنا جميعاً عىل ثقة تامة يف أن مستوى العالقة بني السلطتني 
الترشيعية والتنفيذية سوف يرقى ويتجاوز بإذن الله تعاىل املستوى الذي 

كان عليه خالل الفرتة املاضية وخدمة للمصلحة الوطنية العليا.
ــني الحكومة  ــكاز العالقة ب ــرضورة ارت ــرتكة ب ــن قناعتنا املش ــاً م وانطالق
ــة عىل مبادئ  ــة واملجتمع عام ــة خاصة وبني الحكوم ــلطة الترشيعي والس
ــاركة الحقيقية الكفيلة بتعزيز ورفع كفاءة رسم  ــفافية واإلفصاح واملش الش

ــج املرتتبة عليها،  ــا، وتقييم النتائ ــة الكلية وتنفيذه ــات االقتصادي السياس
ــة واألوضاع  ــم املؤرشات االقتصادي ــتعراض أه ــاول وبصورة موجزة اس نح
ــة وتحليل ما يهدف  ــات التي تواجهها املالية العام ــة للدولة والتحدي املالي
ــمرب ) 2018م، مع  إليه مرشوع خطة اإلنفاق للنصف الثاني ( يوليو – ديس

توضيح األسس واملرتكزات التي أخذت يف االعتبار عند إعداد التقديرات.
ــي ومثمر  ــاون وتكامل إيجاب ــاد من تع ــر أن ما س ــكم املوق ــد ملجلس ونؤك
ــة منذ منحكم  ــالل الفرتة املاضي ــة والترشيعية خ ــلطتني التنفيذي ــني الس ب
ــرتة القادمة عىل نحو ينعكس بصورة  ــيتعزز يف الف الثقة لحكومة اإلنقاذ س
ــهم يف تحقيق األهداف  ــتكمال ما هو هام وذو أولوية بما يس إيجابية يف اس

والربامج والسياسات التنموية االقتصادية واالجتماعية.
ــتلقي جل  ــم وتوصياتكم ، س ــاتكم وآراءك ــىل ثقة من أن مناقش ــن ع ونح
ــي تضمنتها خطة  ــراءات الت ــات واإلج ــالل تنفيذنا للسياس ــا خ اهتمامن

اإلنفاق أو عند إعدادنا وتنفيذنا لخطط اإلنفاق املقبلة.

وما يجب التنويه إليه أن تنفيذ نفقات مرشوع الخطة للنصف الثاني من 
عام 2018م مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق األسس واالفرتاضات والسياسات 
واإلجراءات التي قدرت عىل أساسها املوارد، ويف حالة عدم تأكد ذلك يكون 
من الرضوري إعادة النظر يف كل تقديرات اإلنفاق يف الخطة إلعادة توظيف 

ما هو متاح من موارد ملواجهة الحتميات وااللتزامات.
ــكر والتقدير للمجلس  ــعني إال أن أتقدم بخالص الش ــري ال يس ويف األخ
ــائًال املوىل عز وجل أن  ــة والدؤوبة لجهود الحكومة، س ــىل مؤازرته الدائم ع
ــني مستوى  يكلل جهودنا جميعاً ويوفقنا ملا فيه خري الوطن ورفعته وتحس

معيشة أبنائه.
ــان الحكومة إىل املؤرشات  ــني عبدالله مقبويل يف بي ــرق الدكتور حس وتط
ــة الكلية والتطورات املالية خالل الفرتة يناير – مايو 2018م وإىل  االقتصادي
اإليرادات والنفقات العامة وإىل موقف التنفيذ الفعيل وكذا إىل القسم األول 
ــا يف ذلك املحددات  ــة للدولة من مرشوع خطة اإلنفاق بم ــن املوازنة العام م
العامة للخطة واألولويات يف النفقات واألسس العامة للتقديرات يف الخطة 
ــوة التمويل  ــز والتمويل وفج ــة وجانب العج ــتقدامات العام وجانب االس

والقسم الثاني املوازنات املستقلة وامللحقة والصناديق الخاصة.
ــول ما جاء يف البيان،  ــا قدم أعضاء املجلس عدداً من املالحظات ح فيم
ــة نائب  ــرتكة من املجلس والحكومة برئاس ــكيل لجنة مش وأقر املجلس تش
ــة البيان خالل فرتة  ــالم صالح هشول زابية ملناقش رئيس املجلس عبدالس

وجيزة وتقديم نتائج ذلك إىل املجلس.
ــاء  ــكلة، من جانب املجلس من اللجنة املالية ورؤس وتتكون اللجنة املش
ــي من نائب رئيس  ــا يتكون الجانب الحكوم ــرري اللجان الدائمة، فيم ومق
الوزراء وزير املالية ووزير التخطيط والتعاون الدويل ووزير الخدمة املدنية 
ــادن والوكالء واملختصني من وزارة  ــر اإلدارة املحلية ووزير النفط واملع ووزي

املالية والبنك املركزي اليمني والخدمة املدنية واإلدارة املحلية.
ــؤون مجليس النواب والشورى الدكتور  ــة وزير الدولة لش حرض الجلس
ــاء احمد محمد  ــة ووكيل قطاع التخطيط واإلحص ــيل عبدالله أبو حليق ع
ــؤاد محمد الكميم ووكيل  ــل وزارة املالية لقطاع املوازنة ف ــد حجر ووكي احم
ــام  ــاب الختامي جمال محمود هش ــؤون الحس ــاعد قطاع املوازنة لش مس

ووكيل مساعد قطاع املوازنة عيل جربان وعدد من املدراء املختصني.
ــابقة  ــته الس ــراءة محرض جلس ــته بق ــتهل جلس ــد اس ــس ق وكان املجل
واملوافقة عليه وسيواصل أعماله صباح السبت القادم بمشيئة الله تعاىل.

ــأن مشروع خطة اإلنفاق للنصف الثاني من العام الجاري ــتمع إلى بيان الحكومة بش ــأن مشروع خطة اإلنفاق للنصف الثاني من العام الجاريمجلس النواب يس ــتمع إلى بيان الحكومة بش مجلس النواب يس
أقر تشكيل لجنة برلمانية حكوميةأقر تشكيل لجنة برلمانية حكومية
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سگرتريو التحرير

تفقدا مشروع تأهيل حديقتي السبعين و تفقدا مشروع تأهيل حديقتي السبعين و ١٤١٤أكتوبرأكتوبر

ــلطان السامعي  ــن عضو املجلس السيايس األعىل س دش
ــرشوع تأهيل  ــس العمل بم ــاد أم ــة حمود ُعب ــني العاصم وأم
ــة بمديرية  ــية الرشقي ــوارع وأحياء منطقة القادس ورصف ش
ــة التحتية للعاصمة  ــاريع تطوير البني ــبعني يف إطار مش الس

صنعاء.
واستمع السامعي وعباد، من وكيل األمانة املساعد لقطاع 
ــم الحوثي، إىل رشح  ــاريع املهندس عبدالكري ــغال واملش األش
ــاحة  ــرشوع الذي تم االنتهاء من رصف مس حول مكونات امل

سبعة آالف مرت مربع، وبنسبة إنجاز 100 باملائة .
ــرشوع الرصف الصحي  ــامعي وُعباد، م إىل ذلك افتتح الس
ــبعني، حيث تم  ــة الس ــب بمديري ــة حمراء عل ــاء منطق ألحي

توصيل شبكة الرصف الصحي للمنازل.
ــيول ورفع  ــف مجاري وقنوات الس ــنا حملة تنظي كما دش
ــة يف عدد من أحياء ومناطق  املخلفات وأكوام األتربة املتكدس
ــغال باألمانة  ــبعني، ينفذها مكتب األش ــوارع مديرية الس وش

ومرشوع النظافة.
وتفقد عضو املجلس السيايس األعىل وأمني العاصمة سري 
ــري بأحياء منطقة  ــرشوع التأهيل والرصف الحج العمل بم
حمراء علب وشارع الخمسني وأمام الصالة الكربى، واستمعا 
ــاز يف أعمال الرصف  ــبة االنج من القائمني إىل رشح حول نس
ــة  ــال اإلضافي ــذا األعم ــتهدفة وك ــن املس ــري يف األماك الحج

للمرشوع.
ــلطان السامعي،  ــيايس األعىل س وثمن عضو املجلس الس
ــاريع الحيوية يف  ــة العاصمة يف تنفيذ املش ــود قيادة أمان جه
ــاريع  ــتوى إنجاز املش ــة .. منوها بمس ــار مديريات األمان إط
ــاريع  ــة املنفذة حاليا بأمانة العاصمة إىل جانب املش الخدمي

الجاري تنفيذها يف مختلف املجاالت.
ــود وتوجهات  ــاندة الدولة والحكومة لجه ــد دعم ومس وأك
قيادة أمانة العاصمة لتحسني مستوى الخدمات يف مختلف 

مديريات العاصمة وتخفيف معاناة املواطنني.
ــتمرار تنفيذ املشاريع الخدمية  فيما أكد أمني العاصمة اس
ــتوى الخدمات يف  ــني مس والحيوية بمديريات األمانة وتحس

إطار توجيهات القيادة السياسية.
ــرشكات املنفذة عىل رسعة االنجاز  وحث عباد الجهات وال
ــس  واملقايي ــات  للمواصف ــاً  وفق ــة  عالي ــودة  بج ــاريع  للمش

املعتمدة.
ــد  ــبعني محم ــة الس ــر مديري ــارة مدي ــالل الزي ــم خ رافقه
ــية بمديرية السبعني  ــغال بمنطقة القادس ناجي ومدير األش

املهندس إبراهيم الشامي وعدد من املعنيني باألمانة.
ــلطان  ــىل س ــيايس األع ــس الس ــو املجل ــد عض ــا تفق كم
ــري أعمال  ــاد، أمس س ــة حمود ُعب ــني العاصم ــامعي وأم الس
ــي 14 أكتوبر  ــر حديقت ــل وتطوي ــادة تأهي ــذ مرشوع إع تنفي

والسبعني بمديرية السبعني.
ــاعد  ــل األمانة املس ــارة ومعهما وكي ــالل الزي ــتمعا خ واس
ــم الحوثي،  ــدس عبدالكري ــاريع املهن ــغال واملش لقطاع األش
ــال الصيانة  ــول أعم ــرشوع إىل رشح ح ــني عىل امل ــن القائم م
ــبكة الرى واستصالح املساحات الخرضاء وطالء األلعاب  لش
ــاء نوافري  ــياجات والحواجز والربدورات، إىل جانب أنش والس

مياه وشالالت يف الحديقتني .
ــار عضو املجلس السيايس إىل أهمية مشاريع تطوير  وأش
ــاحات الخرضاء  ــعة املس ــات العامة وتوس ــق واملنتزه الحدائ
ــني والتخفيف من  ــعاد املواطن ــا لها من دور ايجابي يف إس ، مل

معاناتهم ,السيما يف ظل استمرار العدوان الغاشم.
ــتوى  ــرص أمني العاصمة يف االرتقاء بمس وثمن جهود وح
الخدمات العامة ومتابعة تنفيذ مشاريع تطويرها وتحسينها 

، وبما تعود باملنفعة عىل املواطنني .
ــرشوع يأتي  ــة أن هذا امل ــني العاصم ــح أم ــن جانبه أوض م
ــة الهادفة إىل تأهيل وتطوير كافة  ضمن خطط وبرامج األمان

الحدائق واملنتزهات العامة .
ــاريع  ــتمرار كافة األعمال الخدمية ومنها مش وأكد عىل اس
ــاحات  ــعة املس ــات وتوس ــة واملنتزه ــق العام ــر الحدائ تطوي
واملسطحات الخرضاء والتي سيتم االنتهاء منها قبل حلول 

عيد األضحى املبارك.

السامعي وعباد يدشنان حملة صيانة مجاري السيول ومشاريع خدمية بمديرية السبعينالسامعي وعباد يدشنان حملة صيانة مجاري السيول ومشاريع خدمية بمديرية السبعين

ــة  ــد برئاس ــاء عق ــيل يف صنع ــح قب ــى صل أنه
ــة قتل بني  ــة قضي ــد قطين ــني محم ــظ حن املحاف
ــياني من بني العوام يف  أرستي آل الفخر وآل الس

محافظة حجة بالعفو لوجه الله.
ــال  وكي ــرضه  ح ــذي  ال ــيل  القب ــح  الصل ويف 
املحافظة جربان غوبر ومحمد الحباري ومشائخ 
وأعيان ووجهاء محافظتي صنعاء وحجة، أعلن 
أولياء الدم من آل الفخر العفو عن الجاني من آل 

السياني لوجه الله .
ــدم  ــاء ال ــف أولي ــاء موق ــظ صنع ــن محاف وثم
ــي العوام بمحافظة  ــائخ ووجهاء واعيان بن ومش

حجة املرشف وعفوهم عن القضية لألبد.
ــوف يف  ــوف والوق ــد الصف ــة توحي ــد أهمي وأك
خندق واحد للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

ودعا محافظ صنعاء كافة القبائل بمحافظتي 
ــذل املزيد من التضحيات ورفد  صنعاء وحجة لب

الجبهات بالرجال والغذاء حتى تحقيق النرص.
ــف آل الفخر  ــي موق ــت أرسة الجان ــا ثمن فيم
ــيدين بكافة الجهود  ــن القضية.. مش وعفوهم ع
ــان صنعاء  ــائخ واعي ــن محافظ ومش ــة م املبذول

وحجة لحل القضية.
ــة قادها  ــت جهود قبلي ــب آخر نجح من جان
ــديش وعدد من  ــني املق ــظ ذمار محمد حس محاف
ــات عنس  ــة من مديري ــخصيات االجتماعي الش
ــني أبناء  ــل بالخطأ ب ــس، قضية قت ــداء وآن والح

منطقة مرصبة بمديرية عنس وأبناء قبيلة املنار 
آنس.

ــن مدراء  ــرضه عدد م ــيل أمس ح ــاء قب ويف لق
ــخصيات  ــة وقيادات أمنية وش ــب التنفيذي املكات
ــاء دم القتيل  ــن أولي ــة أعل ــة باملحافظ اجتماعي
عبدالله احمد العمييس من أبناء منطقة مرصبة 
ــق لوجه الله  ــامل واملطل ــة عنس العفو الش قبيل
وترشيفا للحارضين عن الجاني عبدامللك عبده 

السالمي من أبناء قبيلة املنار آنس.
ــديش أهمية  ــد املحافظ املق ــاء أك ــالل اللق وخ
ــة يف إصالح ذات  ــة القبيلة اليمني ــيد أصال تجس
ــذ الثأر  ــامح واإلخاء ونب ــز قيم التس ــني وتعزي الب

والرصاعات بني أبناء الوطن الواحد.
ــة يف حل القضايا  ــار إىل أهمية دور القبيل وأش
ــارات والخالفات  ــاكل الث االجتماعية وإنهاء مش
ــل عىل توحيد الصفوف وتعزيز الصمود يف  والعم

مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
ــرضورة االحتكام  ــي ب ــىل تعزيز الوع وحث ع
ــالح  ــون وأجهزة القضاء وعدم اللجوء للس للقان
ــهم يف تحقيق  ــكلة وبما يس ــدوث أي مش عند ح
ــلم االجتماعي .. مشيدا  ــتقرار والس األمن واالس
ــم املرشف يف هذه  ــت العمييس وموقفه بقبائل بي

القضية.
ــتعداد السلطة املحلية  وأكد محافظ ذمار اس

ــاندة الجهود التي تعمل عىل الحد من  دعم ومس
ــأر وتعزيز  ــل الخالفات وقضايا الث النزاعات وح

األمن والسكينة العامة للمجتمع.
ــكرهم  ــاء قبيلة املنار آنس عن ش ــا عرب أبن فيم
ــم  ــاء والقي ــم والوف ــح الكري ــف والصف ــذا املوق له
النبيلة لقبائل عنس والتي تجسد أصالة القبيلة 

اليمنية.
ــة العامة إلكثار بذور  حرض اللقاء مدير الرشك
ــة النجدة  ــوع وقائد رشط ــس همدان األك البطاط
ــر مديرية املنار خالد  ــد عصام الغييل ومدي العقي
ــوي  ــده العل ــظ عب ــار املحاف ــبالني ومستش الس
ــه  عبدالل ــدم  املق ــدة  النج ــة  رشط ــرب  ح وأركان 
ــر أمن عتمه املقدم محمد الخطيب  الصغري ومدي
ــح العفريي ومدير  ــن عنس العقيد صال ومدير أم

قسم املنطقة الغربية املقدم محمد العمييس.
ــود قادها محافظ  ــران جه ــا نجحت يف عم كم
ــور فيصل جعمان، يف حل خالف  املحافظة الدكت

يف منطقة الثورين بمديرية حوث.
ــف  ــدة الص ــىل رضورة وح ــظ ع ــد املحاف وأك
ــع أفراد املجتمع،  ــد أوارص اإلخاء بني جمي وتوطي
ــتهدف اليمن  والتفرغ ملواجهة العدوان الذي يس

أرضا وإنسانا.
ــة عىل حل  ــادة املحافظ ــرص قي ــار إىل ح وأش
ــاكل والخالفات عىل مستوى املحافظة  كافة املش

واملديريات وإصالح ذات البني.

إنهاء قضيتي قتل بمحافظتي صنعاء وذمار وحل خالف بعمران إنهاء قضيتي قتل بمحافظتي صنعاء وذمار وحل خالف بعمران 
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ناقش وزير املياه والبيئة املهندس نبيل 
ــم بأعمال  ــع القائ ــر أمس م ــه الوزي عبدالل
ــم  ــاش قحي ــد عي ــدة محم ــظ الحدي محاف
ــع املتصلة بوضع اإلصحاح البيئي  املواضي
يف محافظة الحديدة والجهود التي تبذلها 
ــع  ــيق م ــوص بالتنس ــذا الخص ــوزارة به ال

قيادة املحافظة .
ــة تعزيز الجهود  ــد اللقاء عىل أهمي وأك
ــة  ــب املعني ــف الجوان ــطة يف مختل واألنش
ــار وباء  ــادي انتش ــي لتف ــاح البيئ باإلصح
ــب  التخري ــة  نتيج ــة  املحافظ يف  ــريا  الكول
ــه  ــت ل ــذي تعرض ــارش ال ــتهداف املب واالس
ــآت الحيوية بالحديدة ويف مقدمتها  املنش

املنشآت املائية.
ــوات املعدة  ــرق اللقاء إىل الخط كما تط
من قبل وزارة املياه والبيئة بشأن املعالجات 
ــآت املائية التي  ــة بخصوص املنش املطلوب
ــف العدوان  ــل تحال ــتهدافها من قب ــم اس ت

وآخرها قصف خزان مياه الدريهمي.
ــر أن الوزارة  ــدس نبيل الوزي ــد املهن وأك
ــا وإمكانياتها للبدء  ــتعمل بكافة قدراته س
ــتهدافه من  يف املعالجات الرسيعة ملا تم اس
ــا إىل أن  ــة بالحديدة.. الفت ــاريع املائي املش
ــئولية كاملة يف  ــوم بمهامها بمس الوزارة تق
ــة التي تضمن عدم  ــاذ التدابري العاجل اتخ

انقطاع املياه عن املواطنني.
ــا يف  ــرب كوادره ــوزارة ع ــار إىل أن ال وأش
ــة املحلية للمياه والرصف الصحي  املؤسس
ــوارد املائية  ــف ومكتب امل ــب مياه الري ومكت
ــرية عالية  ــة تعمل بوت ــة حماية البيئ وهيئ

ملواجهة أي طارئ.
ــوزارة يف مجال  ــطة ال ــوص أنش وبخص
ــاه أن فرق  ــد وزير املي ــاح البيئي أك اإلصح
ــة  باملحافظ ــل  تعم ــة  الرسيع ــتجابة  االس
ــي  ــق الت ــات واملناط ــتوى املديري ــىل مس ع
ــة إىل أن الوزارة  ــا الوباء، إضاف يتواجد فيه
ــالت  الحم ــطة  وأنش ــج  برام ــتكمل  ستس
ــي كانت قد  ــريا الت ــة الكول ــة ملواجه البيئي
ــهر يوليو  ــدأت بتنفيذ املرحلة األوىل يف ش ب

املنرصم يف ثالث مديريات باملدينة.
ــة أن الحمالت  ــاه والبيئ ــر املي وبني وزي
املقبلة ستشمل مديريات أخرى باملحافظة 

ــتنقعات وأماكن  ــب األولية لرش املس بحس
تجمع القمامة بالرش الضبابي والرذاذي.

ــاء أمس  ــد بصنع ــة عق ــة ثاني ــن جه م
ــة وزير املياه والبيئة  ــع برئاس اجتماع موس
ــم  ض ــر،  الوزي ــه  عبدالل ــل  نبي ــدس  املهن
ــيف  ــم لليونيس ــل املقي ــس املمث ــب رئي نائ
ــط وبرامج  ــة خط ــركاي، ملناقش ــريين ف ش
ــاء الكولريا ودور  ــأن مواجهة وب ــوزارة بش ال
ــوزارة يف  ــاندة ال ــيف يف دعم ومس اليونيس

مواجهة الوباء.
وتم خالل االجتماع استعراض القرارات 
ــته يف اجتماع  ــأن ما تم مناقش املتخذة بش
ــس األول لتعزيز جهود الوزارة ورشكائها  أم
ــاء خاصة مع ظهور  ــني ملواجهة الوب املانح

جائحة جديدة.
وتم االتفاق بهذا الخصوص عىل إعداد 
خارطة يف غرفة عمليات وزارة املياه والبيئة 
ــا  ــا يومي ــم تحديثه ــتهداف يت ــع االس ملواق
ــذا الحاالت التي  ــاالت التي ظهرت وك بالح

تم استهدافها.
ــق الرؤية بني  ــاق تواف ــا تضمن االتف كم
ــيف يف إرشاك  وزارة املياه والبيئة واليونيس
ــة العمليات  ــن غرف ــن الجهات ضم عدد م
ــاح البيئي  ــدة الطوارئ واإلصح ومنها وح
ــتجابة الرسيعة ووحدة  ومرشوع فرق االس
ــكان  ــة والس ــة العام ــرض ووزارة الصح الح

وهيئة املوارد.
ــراءات  اإلج ــاع  االجتم ــدارس  وت
ــني  ــطة املدى لتحس ــرتاتيجية املتوس اإلس
الوضع وتم االتفاق عىل اإلجراءات العملية 

بهذا الشأن.

التي  وبخصوص اإلجراءات االحرتازية 
ــتقوم بها وزارة املياه عرب فرقها امليدانية  س
ــاء من  ــال الوب ــة انتق ــات ملواجه باملحافظ
ــيول  منطقة إىل أخرى من خالل تدفق الس
ــهولة  ــم األمطار وذلك نظرا لس خالل موس
انتقال الفريوس، التزمت وزارة املياه والبيئة 
ــول  ــق هط ــة ملناط ــا امليداني ــال فرقه بانتق
ــي ملواجهة  ــا الوقائ ــوم بدوره ــار لتق األمط
ــب  ــال الفريوس وذلك بحس ــور أو انتق ظه
ــيف، وتركيزها عىل  ــه اليونيس ــا تقدمت ب م
هذا الجانب من خالل اعتمادها عىل نظام 
تنبيه مبكر لتحديد مناطق هطول األمطار.
ــرشة  ــدار ن ــىل إص ــاق ع االتف ــم  ت ــا  كم
ــريا  الكول ــار  انتش ــع  وض ــن  ع ــبوعية  أس

ومكافحتها والتقليل منها.
ــة أن الوزارة  ــاه والبيئ ــد أكد وزير املي وق
ــع  تتب يف  ــة  امليداني ــا  خربته ــالل  خ ــن  وم
ــرب اليوم  ــذ ظهوره تعت ــة الوباء من ومواجه
ــة ملواجهة  ــتوى عال من الجاهزي عىل مس
ــة  البرشي ــا  بقدراته ــام  الع ــذا  ه ــة  جائح

املتواجدة يف امليدان واملؤهلة.
ــار إىل أن منظمة اليونيسيف تعترب  وأش
ــاندت  ــي س ــم الت ــايس وامله ــك األس الرشي
ــاء  ــة وب ــه ملواجه ــت إىل جانب ــن ووقف اليم

الكولريا .
ــة ومعه  ــاه والبيئ ــر املي ــك زار وزي إىل ذل
ــيف واملشاركني  نائب املمثل املقيم لليونيس
ــوزارة  بال ــات  العملي ــة  غرف ــاع  االجتم يف 

واطلعوا عىل سري العمل فيها .

بعث وزير الخارجية املهندس هشام رشف عبدالله، 
ــة تهنئة إىل وزير خارجية جمهورية كوات ديفوار  برقي

مارسيل أمون تانوه، بمناسبة اليوم الوطني لبالده.
ــام رشف،  ــة املهندس هش ــر الخارجي ــا بعث وزي كم
ــيا  ــة جمهورية إندونيس ــرة خارجي ــزاء لوزي ــة ع برقي
ريتنو مارسودي، يف ضحايا الزلزال الذي رضب جزيرة 

لومبوك وأسفر عن مقتل ما يزيد 131 وإصابة املئات.
ــازي  ــن تع ــة ع ــة يف الربقي ــر الخارجي ــرب وزي وأع
ــعب  والش ــة  للحكوم ــي  اليمن ــعب  والش ــة  الحكوم
ــدا تضامن ووقوف  ــا.. مؤك ــيس وأرس الضحاي اإلندوني
ــيا يف هذه  ــة اليمنية مع جمهورية إندونيس الجمهوري

الظروف الصعبة.

استعرض الخطوات المطلوبة إلصالح منشآت المياه في الحديدةاستعرض الخطوات المطلوبة إلصالح منشآت المياه في الحديدة

هنأ بالعيد الوطني لكوات ديفوار هنأ بالعيد الوطني لكوات ديفوار 

وزير المياه يناقش مع اليونيسف التعاون في مكافحة الكوليراوزير المياه يناقش مع اليونيسف التعاون في مكافحة الكوليرا

وزير الخارجية يعزي نظيره االندونيسي في ضحايا الزلزالوزير الخارجية يعزي نظيره االندونيسي في ضحايا الزلزال


