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ــم أمس  ــد والتنظي ــت لجنة الحش نظم
ــة احتجاجية ضد  ــة صنعاء وقف بالعاصم
ــال اليمني مقابل  ــعر رصف الري ــور س تده

الدوالر وارتفاع أسعار املواد الغذائية.
ــوري  ــة أكد عضو مجلس الش ويف الوقف
ــيخ صادق أبو شوارب أن األمم املتحدة  الش
ــور  تده إزاء  ــة  الكامل ــؤولية  املس ــل  تتحم
ــعار املواد  ــة العملة اليمنية وارتفاع أس قيم
الغذائية إىل مستويات قياسية كبرية تثقل 
ــع 29 مليون  ــي وتض ــن اليمن ــل املواط كاه

مواطن تحت طائلة العدوان واالستهداف.
ــدة  املتح ــم  األم إن  ــوارب  ش ــو  أب ــال  وق
ــدوان الضوء  ــة الع ــت مرتزق ــن منح هي م
ــزي اليمني إىل  ــك املرك ــرض لنقل البن األخ
ــن مختلف فئات  ــة مليارات م عدن وطباع
ــة دون غطاء وهي من بيدها  العملة اليمني
ــل وهذه الحرب  ــذا التدهور الحاص وقف ه
ــعواء عىل الشعب اليمني  االقتصادية الش

بكامل فئاته.
بدوره قال عضو مجلس الشورى محمد 
ــتهدافه  ــي إن العدوان باس ــالم الخضم س

ــني يف  ــة اليمني ــع كاف ــي وض ــال اليمن الري
ــىل  ع ــددا  مش ــة  العدواني ــه  أهداف ــة  قائم
رضورة الوقوف صفا واحداً يف مواجهة هذا 
العدوان البشع محمال األمم املتحدة ودول 
ــئولية تجاه  ــعودي كامل املس العدوان الس

نتائج هذا االستهداف.
ــدوق  ــذي لصن ــر التنفي ــد املدي ــا أك فيم
ــدس محمد  ــني املهن ــل املعاق ــة وتأهي رعاي

ــري من تدهور  ــه الديلمي أن ما يج عبدالل
ــواد  ــعار امل ــم ألس ــة وتفاق ــة الوطني للعمل
االستهالكية عمل أعد له العدوان ومرتزقته 
يف  ــلهم  فش ــد  بع ــد  وترص إرصار  ــابق  بس

جبهات القتال.
ــدوان بدأت  ــر هذا الع ــا إىل أن مظاه الفت
بنقل البنك املركزي اليمني ورصف مرتبات 
املرتزقة من وزراء ووكالء ومرافقني بالدوالر 

ــه كل قطاعات  ــش في ــذي تعي ــت ال يف الوق
ــة نقل البنك  ــدون مرتبات نتيج ــعب ب الش

املركزي ووقف رصف املرتبات.
ــؤولني  املس ــة  كاف ــي  الديلم ــا  ودع
ــاذ املعالجة  ــة إىل اتخ ــني يف الدول التنفيذي
ــذا التدهور  ــف ه ــة لوق ــة والعاجل الرسيع
ــؤولية الكاملة عنه األمم  الذي تتحمل املس

املتحدة واملنظمات الدولية.
ــة  الوقف ــن  ع ــادر  الص ــان  البي ــا  ودع
ــم املتحدة  ــني العام لألم ــة األم االحتجاجي
ــق  ومبعوثه إىل اليمن مارتن غريفت واملنس
املقيم للشؤون اإلنسانية يف اليمن إىل وقف 
ــعب  العدوان والحرب االقتصادية عىل الش
ــاليف  لت ــل  وعاج ــوري  ف ــكل  بش ــي  اليمن
ــاط الفئات  مجاعة محققة وخاصة يف أوس

االجتماعية الفقرية والضعيفة.
ــب البيان بإعادة البنك املركزي إىل  وطال
صنعاء ورصف مرتبات املوظفني كون األمم 
ــك، وتجريم  ــي الضامنة عىل ذل املتحدة ه
ــع  ــادي والتجوي ــار االقتص ــة الحص وإدان
املمنهج واستخدام الغذاء والدواء كوسيلة 

وسالح يف املعركة . 
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ــكان الدكتور  ــة العامة والس ــى وزير الصح التق
ــم املتحدة  ــم لألم ــل املقي ــس املمث ــوكل أم ــه املت ط

منسقة الشؤون اإلنسانية يف اليمن ليز غراندي.
ــع الصحي  ــة الوض ــالل اللقاء مناقش ــرى خ ج
ــاني يف اليمن واحتياجاتهما جراء استمرار  واإلنس

العدوان والحصار.
ــازر املروعة التي ارتكبت  ــرق اللقاء إىل املج وتط
بحق الطفولة يف اليمن وآخرها جريمتا األطفال يف 
الدريهمي بالحديدة واألطفال يف ضحيان بصعدة.

ــود التي  ــة بالجه ــر الصح ــوه وزي ــاء ن ويف اللق
ــذا زيارتها  ــانية وك ــؤون اإلنس ــقة الش تبذلها منس
لألطفال الجرحى الذين استهدفهم طريان العدوان 
ــة العدوان  ــاهدة عىل دموي ــان، كجريمة ش بضحي

وانتهاكه للقوانني اإلنسانية واألعراف الدولية.
ــكان  ــة والس ــة العام ــر الصح ــش وزي ــا ناق كم
ــادة ومدراء  ــه قي ــالل لقائ ــه املتوكل خ ــور ط الدكت
ــع أمس،  ــوادر الربنامج الوطني للتحصني املوس وك
ــة يف مختلف  ــاء الحصب ــار وب ــباب تزايد انتش أس

املحافظات.
ــرق االجتماع الذي ضم مديرة عام الربنامج  وتط
الدكتورة غادة الهبوب ونائبها الدكتور عبدالحكيم 
ــار  انتش ــع  ــة ملن العاجل ــالت  التدخ ــاري، إىل  النه

الحصبة.
ــة  ــة وطني ــذ حمل ــة بتنفي ــر الصح ــه وزي ووج
ــل وتكثيف  ــكل عاج ــد الحصبة بش ــني ض للتحص

ــة وأهمية  ــراض الطفول ــورة أم ــة حول خط التوعي
ــددا  مش  .. ــيس  رئي ــل  كتدخ ــا  ضده ــني  التحص
ــوزارة  ــات ال ــج وقطاع ــل الربنام ــىل رضورة تحم ع
للمسؤولية يف استكمال إجراءات الحد من انتشار 

الحصبة.
ــار وباء  ــة الوضع الوبائي النتش ــا تم مناقش كم
ــي  الديك ــعال  الس ــراض  وأم ــريا  والكول ــا  الدفتريي

والسحايا.
ــوص  الخص ــذا  به ــة  الصح ــر  وزي ــه  ووج
ــام  باالهتم ــة  الصحي ــق  واملراف ــفيات  املستش
ــة وتجهيز  ــتقبال الحاالت املرضي ــني واس بالتحص

غرف عزل للمرىض وإيالءهم الرعاية الكاملة.
ــة ال يمكن  ــراض الطفولة القاتل ــت إىل أن أم ولف
الوقاية منها إال بالتحصني .. داعيا اآلباء واألمهات 
إىل الحرص عىل تطعيم أطفالهم ضد هذه األمراض 
ــر يف املراكز  ــي املتوف ــني الروتين ــالل التحص من خ

الصحية واملستشفيات.
ــال الدكتور املتوكل " يوم أمس قىض 23 طفال  وق
ــراض الطفولة  ــبب أم ــن املحافظات بس ــدد م يف ع
ــعال الديكي، ما يجعلنا  ــة والدفترييا والس الحصب
ــتوجب تكاتف الجميع من أجل  أمام تحد كبري يس

القضاء عىل هذه األمراض ".
وأَضاف " ال عالج لهذه ألمراض الطفولة القاتلة 
ــا،  ــال منه ــاذ األطف ــم إلنق ــني والتطعي إال بالتحص
ــاعات  ــات عدم االنصياع لإلش ــاء واألمه وعىل اآلب

ــن الخارج  ــي م ــات تأت ــون اللقاح ــن ك ــة ع املغرض
ــة، وال توجد هناك مضاعفات نتيجة  وأنها غري آمن
ــدا أن هذا  ــه البعض ".. مؤك ــني كما يروج ل التحص
الكالم عار عن الصحة وأن اللقاحات آمنة وتخضع 

لرقابة عاملية.
ــج  ــم برام ــة دع ــة أهمي ــر الصح ــد وزي ــا أك كم
ــة األطفال من  ــان حماي ــني لضم ــالت التحص وحم
ــود قيادة  ــا بجه ــة.. منوه ــة القاتل ــراض الطفول أم
ــز  ــب والتجهي ــني يف الرتتي ــج التحص ــوادر برنام وك
للحمالت وأهمية تكثيف التوعية اإلعالمية بأهمية 

التحصني ومخاطر هذه األمراض.
ــي  ــج الوطن ــام الربنام ــرة ع ــت مدي ــا تطرق فيم
ــج ملكافحة  ــريات الربنام ــا إىل تحض ــع ونائبه املوس
ــن القضاء  ــة والتي ال يمك ــة القاتل ــراض الطفول أم

عليها إال بالتحصني.
ــارت الدكتورة الهبوب والدكتور النهاري إىل  وأش
جهود الربنامج يف التحضري واإلعداد لتنفيذ حملة 
وطنية شاملة للتحصني ضد مرض الحصبة والتي 

تستهدف األطفال ما دون سن الـ 15 عاما .
ــتهداف فئات  ــا إىل توجهات الربنامج يف اس ولفت
ــة لفريوس  ــريات الجيني ــبب التغ ــة أعىل بس عمري
ــي أصبح يصيب  ــة األملانية الت ــة والحصب الحصب
ــغ إجمايل  ــث بل ــام، حي ــوق 15 ع ــة ف ــات عمري فئ
اإلصابة خالل الفرتة املاضية بالحصبة سبعة آالف 

و680 حالة تويف منها 180 حالة.

ــار وصنعاء  ــدن وذم ــات ع ــا أن محافظ وأوضح
ــة بمرض  ــىل معدالت اإلصاب ــج من أع ــبوة ولح وش

الحصبة .
ــكان  ــرا الصحة العامة والس ــد وزي ــك تفق إىل ذل
ــة والطرق  ــغال العام ــوكل واألش ــه املت ــور ط الدكت
أمس سري العمل باملركز الوطني للتثقيف واإلعالم 

الصحي والسكاني.
ــن مدير  ــق م ــوكل ومطل ــران املت ــتمع الوزي واس
ــني إىل رشح عن  ــالم واملختص ــالم س املركز عبدالس
ــز وجهوده يف التوعية  ــات التي يقدمها املرك الخدم
بأهمية التحصني الروتيني الثابت وقضايا الحشد 

واملنارصة بأهمية التحصني.
ــالم التحضريات الجارية إلطالق  واستعرض س
ــني املزمع  ــتباقية لحملة التحص ــة إس حملة توعي
ــق  ــا يتعل ــواء م ــة س ــرتة املقبل ــالل الف ــا خ تنفيذه

بالحصبة والحصبة األملانية أو الدفترييا وغريها.
وثمن وزير الصحة جهود قيادة املركز والعاملني 
ــف الصحي بني  ــة والتثقي ــم يف التوعي ــه ودوره في
ــاء بالعمل  ــع .. مؤكدا رضورة االرتق ــاط املجتم أوس
التوعوي واإلعالمي إليجاد وعي مجتمعي صحي 

للقضاء عىل األوبئة واألمراض.
ــا  ــة العلي ــس الهيئ ــارة رئي ــالل الزي ــا خ رافقهم
ــد  محم ــور  الدكت ــة  الطبي ــتلزمات  واملس ــة  لألدوي

املداني.

تسليم المختبر المركزي للصحةتسليم المختبر المركزي للصحة

ــي ــر الدوائ ــرطان والمختب ــز الس ــدان مرك ــغال يتفق ــة واألش ــرا الصح ــيوزي ــر الدوائ ــرطان والمختب ــز الس ــدان مرك ــغال يتفق ــة واألش ــرا الصح وزي
ــة لــلــمــرضــى ــدم ــق ــم ــز الــتــنــســيــق والــتــكــامــل لــتــحــســيــن الـــخـــدمـــات ال ــزي ــع ــى ت ــل ــد ع ــي ــأك ــت ــة لــلــمــرضــىال ــدم ــق ــم ــز الــتــنــســيــق والــتــكــامــل لــتــحــســيــن الـــخـــدمـــات ال ــزي ــع ــى ت ــل ــد ع ــي ــأك ــت ال

صنعاء-سبأ
تفقد وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل 
ــس مرشوع  ــق، أم ــب مطل ــرق غال ــة والط ــغال العام واألش
ــنوات،  ــان بصنعاء واملتعرث منذ س ــى الرئييس للرسط املبن

وتم االتفاق عىل تشطيب وتجهيز املبنى.
ــر الصحة أهمية تجهيز وتأهيل  وخالل الزيارة أكد وزي
املبنى لتقديم الخدمات الطبية والعالجية ملرىض الرسطان 
خاصة يف ظل الظروف التي تمر بها البالد ال سيما واملبنى 

مصمم وفق أحداث املواصفات.
وأشار إىل أنه تم االتفاق مع وزارة األشغال عىل تشطيب 
ــة الصحة العاملية  ــذا التعاون مع منظم ــى وتأهيله وك املبن
ــرض الرسطان ، ليكون  ــعاع الخاص بم يف توفري جهاز اإلش

املركز مرجعية للمرىض يف مختلف املحافظات.
وثمن الدكتور املتوكل دعم قيادة وزارة األشغال لجهود 
ــة من خالل  ــات الصحي ــني الخدم ــة يف تحس وزارة الصح
إعادة تأهيل املركز الرئييس للرسطان وغريها من املشاريع 

املتعرثة.
ــاهمة  ــغال الحرص عىل املس ــن جانبه أكد وزير األش م
ــاون بني الوزارتني  ــطيب املبنى يف إطار التع يف تجهيز وتش

وتوفري الخدمات للمواطنني وتخفيف معاناتهم .
ولفت إىل أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجهات القيادة 
ــية للتغلب عىل التحديات الراهنة وامليض قدما يف  السياس
ــد تحمي ويد  ــهيد صالح الصماد " ي ــرشوع الرئيس الش م

تبني ".
ــى  ــغال يحي ــل وزارة األش ــارة وكي ــالل الزي ــا خ رافقهم
ــور محمد  ــا لألدوية الدكت ــة العلي ــس الهيئ ــامي ورئي الش

املداني.
ــا رئيس  ــغال ومعهم ــة واألش ــرا الصح ــد وزي ــا تفق كم
ــتلزمات الطبية الدكتور محمد  الهيئة العليا لألدوية واملس
ــتلزمات  ــة واملس ــة الدوائي ــرب الرقاب ــى مخت ــي، مبن املدان
ــتالم  ــكاليات التي تواجه اس ــىل اإلش ــة، واطلعوا ع الطبي

املبنى من املقاول وبدء العمل يف املخترب.
ــار الوزير املتوكل إىل الخطوات التي  وخالل الزيارة أش
ــتالم املبنى  ــغال الس اتخذتها وزارة الصحة مع وزارة األش

وإحالة بعض القضايا للشؤون القانونية .
ــتوى  ــت إىل أهمية املخترب الذي يعد األكرب عىل مس ولف
ــة واللقاحات  ــط بعد األردن يف فحص األدوي الرشق األوس
ــريا إىل رضورة الرتكيز عىل األمن  ــن.. مش ــي تدخل اليم الت

الدوائي.
ــه للهيئة العليا  ــر الصحة خالل زيارت ــك أكد وزي إىل ذل
لألدوية واملستلزمات الطبية ولقائه بقيادات الهيئة أهمية 
ــري احتياجات  ــية لألدوية وتوف ــة األساس ــث الالئح تحدي
ــواق  ــز الرقابة الدوائية عىل األس ــن األدوية وتعزي البالد م

وضبط أي أدوية مزورة ومرضة باملواطنني.

ــل  ــؤولية والعم ــروح املس ــيل ب ــة التح ــار إىل أهمي وأش
ــوق الدوائي  ــرات ال تخدم الس ــداً عن أي مؤث ــة بعي بمهني
ــرض الوصول  ــجيع الصناعة املحلية بغ ــل عىل تش والعم
إىل االكتفاء الذاتي، خاصة يف ظل العدوان والحصار ومنع 

دخول األدوية.
كما اطلع وزير الصحة عىل جانب من معرض املنتجات 
املحلية من األدوية بالهيئة .. مثمنا جهود الهيئة وكوادرها 

يف تحقيق الجودة الدوائية والسعرية.
ــغال العامة والطرق  قد سلمت مبنى  وكانت وزارة األش
ــه، لصالح  ــاحة الجنوبية التابعة ل ــزي واملس املخترب املرك

املركز الوطني لعالج األورام التابع لوزارة الصحة.
ــس األول  ــذي جرى ام ــليم ال ــتالم والتس ــب االس وعق
ــب مطلق ووزير  ــة والطرق غال ــغال العام اطلع وزير األش
الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل عىل مستوى 
ــام األخرى  ــم الطوارئ واألقس الخدمات التي يقدمها قس

بمركز األورام.
ــتعداد الوزارة إجراء التشطيبات  وأكد الوزير مطلق اس
ــليمه خالل مدة  ــى املخترب املركزي وتس ــزات ملبن والتجهي

أقصاها ثالثة أشهر.
ــهم يف تخفيف معاناة مرىض  ــار إىل أن املبنى سيس وأش
ــالج األورام عن  ــي لع ــز املركز الوطن ــذي يعج ــان ال الرسط

استيعابهم.
وأوضح الوزير مطلق أن مبنى املخترب املركزي سيخفف 
ــه يقع إىل  ــة وأن ــز األورام خاص ــىل مرك ــم ع ــط القائ الضغ
ــخريه  ــغال التنازل عنه وتس جانبه، وهو ما دفع وزارة األش

لصالح مركز األورام ومرىض الرسطان.
ــع العمل  ــم عىل الجمي ــب الوطني يحت ــد أن الواج وأك
ــة  ــات الرضوري ــني الخدم ــد لتحس ــق الواح ــروح الفري ب
ــانية جراء األوضاع  ــني والحد من معاناتهم اإلنس للمواطن

الصعبة التي سببها العدوان.
وأشاد وزير األشغال بجهود قيادة وزارة الصحة العامة 
ــع الصحي  ــرىض والوض ــاع امل ــني أوض ــكان يف تحس والس

بصورة عامة.
ــكان اللفتة  ــة العامة والس ــه ثمن وزير الصح من جانب
ــرق .. مؤكدا أن  ــة والط ــغال العام ــوزارة األش ــانية ل اإلنس
ــز األورام خطوة إيجابية  ــليم مبنى املخترب لصالح مرك تس
ــام يف املركز الذي  ــط واالزدح ــب عليها تخفيف الضغ يرتت

يستقبل عرشات اآلالف من مرىض الرسطان سنويا.
ــليمه لوزارة  ويتكون مبنى املخترب املركزي الذي تم تس
الصحة من بدروم ودورين مع كافة امللحقات باإلضافة اىل 
ــة آالف و393 مرتاً  ــاحتها خمس ــة املخترب البالغ مس أرضي

مربعاً.

مناقشة آلية تفعيل الوزارات المعنية بحصر أضرار العدوان وتداعيات ارتفاع أسعار العمالت األجنبيةمناقشة آلية تفعيل الوزارات المعنية بحصر أضرار العدوان وتداعيات ارتفاع أسعار العمالت األجنبية

مقبولي يؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف مقبولي يؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف 
ــة ــرب االقتصادي ــة الح ــن ومواجه ــاة المواطني ــن معان ــةم ــرب االقتصادي ــة الح ــن ومواجه ــاة المواطني ــن معان م

صنعاء/سبأ
ــوزراء وزير  ــة نائب رئيس ال ــش اجتماع أمس برئاس ناق
ــر الصناعة  ــويل، بحضور وزي ــني مقب ــة الدكتور حس املالي
ــوك التجارية  ــؤويل البن ــارة عبد الوهاب الدرة، ومس والتج
ــعار رصف العمالت  ــات ارتفاع أس ــة، تداعي ورشكات الرصاف
ــلع  ــعار الس ــال، وتأثري ذلك عىل أس ــل الري ــة مقاب األجنبي

األساسية والرضورية.
ــذي حرضه نائب رئيس الغرفة التجارية  ويف االجتماع ال
ــد محمد صالح، ورئيس  ــة بأمانة العاصمة محم والصناعي
ــويل أن  ــور مقب ــد الدكت ــة.. أك ــوزارة املالي ــي ب ــب الفن املكت
ــىل األخ مهدي  ــيايس األع ــس املجلس الس ــات رئي توجيه
ــبة  ــاط، تقيض برضورة اتخاذ اآلليات والتدابري املناس املش
للتخفيف من معاناة املواطنني نتيجة ارتفاع أسعار الرصف 

وتأثر أسعار املواد الغذائية والبضائع والسلع.
ــي تصل إىل 300  ــة الرهيبة الت ــح أن الكتلة النقدي وأوض
ــة الرياض هي  ــة مرتزق ــي طبعتها حكوم ــال والت ــار ري ملي
ــة الوطنية،  ــاض قيمة العمل ــي وراء انخف ــبب الحقيق الس
باإلضافة إىل املضاربة التي تحدث يف السوق يتم امتصاص 

العمالت األجنبية.
ــة املدفوعات عملت  ــويل إىل أن لجن ــار الدكتور مقب وأش

ــعار  ــبي ألس ــتقرار نس ــاد اس ــىل إيج ــة ع ــرتة املاضي يف الف
الرصف، وتحديد أولويات االسترياد واالعتماد الخاص بها، 

بالتعاون مع القطاع الخاص املرصيف والتجاري.
ــىل رضورة  ــة ع ــر املالي ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــد نائ وأك

ــعار  االلتزام بتعليمات البنك املركزي الخاصة بتحديد أس
الرصف، مع رضورة إيجاد آليات مناسبة ملنع االنجرار وراء 

املضاربات املفتعلة التي يحدثها مرتزقة العدوان يف عدن.
ــوك  ــن البن ــالت م ــلة تموي ــن س ــت إىل رضورة تكوي ولف

ــة من املواد  ــوق املحلي ــني ملواجهة احتياجات الس والرصاف
ــا من  ــب وغريه ــكر والحلي ــح واألرز والس ــية كالقم األساس

السلع األساسية.
ــات النقدية التي  ــويل أن املطبوع ــور مقب ــا أكد الدكت كم

ــة،  ــة قيم ــل اي ــدوان ال تحم ــة الع ــة مرتزق ــا حكوم طبعته
ــون، كما أنها  ــتور والقان ــكل يخالف الدس ألنها طبعت بش
ــتدعي منع  ــن واملواطن، وهو ما يس ــة الوط ارضت بمصلح
ــىل من يتعامل بتلك  ــا وإنزال العقوبات القانونية ع تداوله

املطبوعات بعد مصادرتها.
ــيق  ــد وزير الصناعة والتجارة عىل أهمية التنس فيما أك
والتواصل املستمر بني الحكومة والقطاع املرصيف والتجاري 

إليجاد الحلول ومواجهة التداعيات االقتصادية.
ــعبي رافض الستمرار طباعة  ــار إىل وجود ضغط ش وأش
ــن  ــط م ــا ضغ ــه أيض ــة، يرافق ــري قانوني ــورة غ ــة بص العمل
ــات املالية واملرصفية املحلية والدولية، ملا لذلك من  املؤسس
ــادي الذي يعمل العدوان  ــة يف إيقاف التدهور االقتص أهمي

ومرتزقته عىل إحداثه.
وقال" إن التعاون بني وزارة املالية والبنك املركزي اليمني 
والبنوك التجارية ورشكات ومحالت الرصافة سيؤتي ثماره 

باملزيد من صمود القطاعات االقتصادية والتجارية".
ــة ومحالت  ــوك التجاري ــؤولو البن ــم أكد مس ــن جانبه م
ــراءات تتخذها حكومة  ــة إج ــة أنهم مع أي ورشكات الرصاف
اإلنقاذ الوطني للحد من التالعب بأسعار الرصف، وتحديد 

أولويات االسترياد للسلع الرضورية.
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ــت القوة الصاروخية  إىل ذلك أطلق
ــعبية فجر أمس  للجيش واللجان الش
ــاحل  الس ــىل  ع ــتياً  باليس ــاً  صاروخ

الغربي.
ــكري أن القوة  ــح مصدر عس وأوض
ــاروخ  بص ــتهدفت  اس ــة  الصاروخي
باليستي قصري املدى تجمعات الغزاة 

واملرتزقة يف الساحل الغربي.
ــة  املدفعي ــوة  الق ــتهدفت  اس ــا  كم
ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي
ــة  ــة يف جبه ــزاة واملرتزق ــزات للغ تعزي

الساحل الغربي.
ــكري لـ (سبأ)  وأوضح مصدر عس
ــتهدفت تعزيزات  أن القوة املدفعية اس
ــزاة واملرتزقة يف  ــة من 12 آلية للغ مكون

الجبلية بجبهة الساحل الغربي.
ــف املدفعي  ــدر أن القص وأكد املص
ــقوط عدد  ــات مبارشة وس حقق إصاب
ــوف  صف يف  ــى  والجرح ــىل  القت ــن  م

املرتزقة .
وأشار املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً 
ــة  ملرتزق ــات  تجمع ــاً  أيض ــتهدف  اس
العدوان يف الجبلية ما أدى إىل فرارهم.

مجلس رجال املال
وحّمل البيان الفار هادي مسؤولية 

ــدة دون أي تغطية  طباعة عملة جدي
وخارج املسار القانوني للبنك املركزي 

اليمني بالعاصمة صنعاء .
ــاذ  اإلنق ــة  حكوم ــان  البي ــا  ودع
ــعر  س ــور  تده ــاف  إيق إىل  ــي  الوطن
ــط التجار  ــة ضب ــال ورسع رصف الري
املتالعبني بأسعار الرصف ومنع تداول 
ــة  ــل حكوم ــن قب ــة م ــة املطبوع العمل
ــوق  هادي وإيقاف التعامل بها يف الس

املحلية.
ــىل ، األمم  ــل املجلس األع ــا حّم كم
ــن واملنظمات  ــس األم ــدة ومجل املتح
ــؤولية  مس ــدويل  ال ــك  والبن ــة  الدولي
تسهيل طباعة ونقل العملة املطبوعة 
إىل فرع البنك املركزي بعدن واملساهمة 

يف اإلرضار باالقتصاد الوطني .
ــال واألعمال  ــا البيان رجال امل ودع
ــع الوطن يف هذه املرحلة  إىل الوقوف م
ــاد  ــىل االقتص ــاظ ع ــة و الحف الحرج
الوطني وتخفيف األعباء االقتصادية 

التي يعاني منها املواطنون .
العيدروس يؤكد على

ــة  رسع رضورة  ــاع  االجتم ــد  وأك
ــي تم  ــتهدفة والت ــات املس ــع املكون رف
ــاً  وفق ــددة  واملح ــمياً  رس ــا  مخاطبته
ــم (39)  ــاد رق ــة الفس ــون مكافح لقان
ــحيها  مرش ــماء  ألس 2006م  ــنة  لس

ــا  العلي ــة  الوطني ــة  الهيئ ــة  لعضوي
ملكافحة الفساد وبصورة رسمية.

ــر  التقري ــاع  االجتم ــتعرض  واس
ــكرتارية  ــاط لجنة الس ــن نش األويل ع
ــة الهيئة  ــيح لعضوي واملتقدمني للرتش

الوطنية العليا ملكافحة الفساد .
ــة  اإلرشافي ــة  اللجن ــت  أطلع ــا  كم
ــجل  الس ــىل  ع ــاع  االجتم ــالل  خ
ــة"  ــة اإللكرتوني ــي "املصفوف اإللكرتون
ــن  ــحني الذي ــماء املرش ــة بأس الخاص
ــم إىل اللجنة  ــلموا ملفاتهم ووثائقه س
ــيح  ــات الرتش ــتقبال طلب ــة باس املكلف

لعضوية الهيئة.
وقد أثرى أعضاء اللجنة اإلرشافية 
واآلراء  ــات  باملالحظ ــاع  االجتم
ــاهمة  والتصورات القيمة الهادفة املس
ــاً  وفق ــيح  الرتش ــة  عملي ــاح  إنج يف 
ــص عليها  ــية التي ن للرشوط األساس
ــة  ــع طبيع ــب م ــا يتناس ــون وبم القان
ــة الوطنية العليا  املهام الوطنية للهيئ

ملكافحة الفساد.
ــكرتارية الخاصة  هذا ومازالت الس
ــيح لعضوية  ــتقبال طلبات الرتش باس
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد 
تستقبل ملفات طالبي الرتشيح أثناء 

الدوام الرسمي.
ــرضه  ــر مح ــد أق ــاع ق وكان االجتم

السابق بعد استيعاب املالحظات.


