
ــة الــوطــنــيــة ــل ــم ــع ـــور ال ـــده ــــرف الــمــرتــبــات ووقـــــف ت ــل إلعــــــادة ص ــم ــع ــى الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة ال ــل ــة الــوطــنــيــةع ــل ــم ــع ـــور ال ـــده ــــرف الــمــرتــبــات ووقـــــف ت ــل إلعــــــادة ص ــم ــع ــى الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة ال ــل ع

0202أخبار وتقارير
في رسالة له إلى أمين عام األمم المتحدة:في رسالة له إلى أمين عام األمم المتحدة:

القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى: السبب في استمرار األزمة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى: السبب في استمرار األزمة 
اإلنسانية واالقتصادية هو محاولة العدوان فرض أجندته بالقوةاإلنسانية واالقتصادية هو محاولة العدوان فرض أجندته بالقوة

تفقد العملية التعليمية بمعهد تدريب وتأهيل المعلمينتفقد العملية التعليمية بمعهد تدريب وتأهيل المعلمين

مناقشة سير العمل بهيئة األراضي والمساحة مناقشة سير العمل بهيئة األراضي والمساحة 
والتخطيط العمراني بذماروالتخطيط العمراني بذمار

ذمار / سبأ
ــاحة  ــألرايض واملس ــة العامة ل ــرع الهيئ ــاع بف ــش اجتم ناق
ــظ محمد  ــة املحاف ــس برئاس ــار أم ــي بذم ــط العمران والتخطي
ــري األداء باملكتب وأعمال الضبط والحفاظ  حسني املقديش، س

عىل أرايض وأمالك الدولة وتطبيق املخططات العمرانية.
ــاس عيل  ــة عب ــل املحافظ ــرضه وكي ــذي ح ــاع ال ويف االجتم
ــام .. أكد املحافظ  ــاء األقس العمدي وضم مدراء اإلدارات ورؤس
ــي  العمران ــط  التخطي ــال  أعم دور  ــل  تفعي ــة  أهمي ــديش  املق
ــطو  ــة وحمايتها من الس ــالك الدول ــىل أرايض وأم ــاظ ع والحف

واالعتداء عليها.
ــة  ــات يف أرايض الدول ــاف أي ترصف ــىل رضورة إيق ــدد ع وش
ــل باملخططات وكذا منع االعتداءات عىل  ومنع إجراء أي تعدي

الشوارع العامة بعد إنزال مخططات العمرانية.
ــق  ــود وتوفري وحدة ش ــة الجه ــة مضاعف ــىل أهمي ــث ع وح
ــة  ــاء ومتابع ــدى القض ــورة ل ــا املنظ ــرص القضاي ــب وح للمكت
الجهات املختصة للبت فيها ومضاعفة الجهود لتنمية األوعية 

اإليرادية وتحصيلها أوال بأول.
ــة وكيل املحافظة  ــه محافظ ذمار بتكليف لجنة برئاس ووج
ــاء بأداء املكتب بما  ــدي إلعداد خطة عمل متكاملة لالرتق العم
ــة وحمايتها .. الفتا  ــىل أرايض وعقارات الدول ــهم الحفاظ ع يس
ــتكمال إجراءات تسليم األرض الخاصة بموظفي  إىل أهمية اس

ديوان عام املحافظة.
ــة دعم جهود  ــلطة املحلي ــتعداد الس وجدد التأكيد عىل اس

املكتب إلنجاح مهامه يف الحفاظ عىل أرايض وعقارات الدولة.
ــاحة  واملس األرايض  ــة  هيئ ــرع  ف ــر  مدي ــتعرض  اس ــا  فيم
ــة العمل وأداء املكتب  ــط العمراني عيل الحميدي آلي والتخطي

خالل الفرتة املاضية.
ــن عىل أرايض  ــة يف ضبط املعتدي ــود املبذول ــار إىل الجه وأش
ــا وضبط  ــل يف القضاي ــة القضاء للفص ــة ومتابع ــالك الدول وأم

االعتداءات الشوارع العامة.
ــيل الكبيس  ــة ميفعة عنس ع ــاع مدير مديري ــرض االجتم ح

ــؤون األرايض عبد اللطيف  ــيق الش ــب مدير فرع هيئة تنس ونائ
السنباني.

ــري  ــني املقديش أمس س ــا تفقد محافظ ذمار محمد حس كم
ــل املعلمني  ــايل لتدريب وتأهي ــد الع ــة باملعه ــة التعليمي العملي

والصعوبات التي يواجهها وسبل معالجتها.
ــار املحافظ املقديش إىل أهمية دور املعهد  وخالل الزيارة أش
ــاليب التعليم  ــرق وأس ــىل ط ــات ع ــني واملعلم ــب املعلم يف تدري
الحديث وتخريج الدفع من املعلمات املشاركات ضمن الربنامج 

التدريبي ملعلمات الريف باملحافظة.
ــهام املعهد بمخرجاته يف رفد القطاع  وشدد عىل رضورة إس
ــة واألدبية  ــات العلمي ــة يف التخصص ــوادر املؤهل ــوي بالك الرتب

لتغطية احتياج املدارس باملحافظة من املعلمني واملعلمات.
وأشاد محافظ ذمار بمستوى االنضباط اإلداري والتعليمي 
ــة التعليمية  ــتمرار العملي ــبيه عىل اس يف املعهد وحرص منتس

وإنجاح العام الدرايس الجديد رغم الصعوبات جراء العدوان.
ــادة املعهد  ــة التعاون مع عم ــتعداد قيادة املحافظ ــد اس وأك
ــل الصعوبات  ــب اإلمكانيات املتاحة وتذلي ــم الدعم حس وتقدي
ــة قدراتهم  ــن تأهيل الكوادر وتنمي ــا بما يمكنه م ــي يواجهه الت

التعليمية.
ــاع الرتبوي  ــبي القط ــايل ومنتس ــد الع ــود املعه ــن صم وثم
ــالتهم التنويرية للمجتمع  ــتمرارهم يف أداء رس ــة واس باملحافظ
ــة إيقاف  ــدوان الهادف ــات الع ــال مخطط ــىل إفش ــم ع وحرصه
ــارش وغري املبارش  ــتهدافها املب العملية التعليمية من خالل اس

للمدارس واملنشآت التعليمية.
ــران ونائبه  ــالم عم ــد العايل عبدالس ــدم عميد املعه ــا ق فيم
ــري العملية التعليمية يف  ــد الصالحي رشحا موجزا عن س محم
ــبل  ــات باملعهد وأهم الصعوبات وس ــام والتخصص كافة األقس

معالجتها.
ــه لتدريب وتأهيل  ــتمرار املعهد يف أداء واجب ــارا إىل اس وأش
ــا  منه ــا  وأدبي ــا  علمي ــا  تخصص  11 يف  ــات  واملعلم ــني  املعلم

تخصصات نوعية كاإلرشاد النفيس والرتبية البدنية.

الحوالي يطلع على تجهيزات قاعات تصحيح الحوالي يطلع على تجهيزات قاعات تصحيح 
االمتحانات للمستويات الفنية والتقنيةاالمتحانات للمستويات الفنية والتقنية

ورشة تعريفية ألنشطة مشروع الدعم الطارئ ورشة تعريفية ألنشطة مشروع الدعم الطارئ 
لتحسين المعيشة الزراعية بالجوفلتحسين المعيشة الزراعية بالجوف

صنعاء  / سبأ
ــم الفني والتدريب املهني  اطلع نائب وزير التعلي
ــزات قاعات  ــوايل أمس عىل تجهي ــور خالد الح الدكت
ــتويات  ــات النظرية للمس ــر االمتحان ــح دفات تصحي
املهنية والتقنية للعام الدرايس 2017 - 2018م بمعهد 

بغداد التقني بأمانه العاصمة.
واستمع الدكتور الحوايل من القائمني عىل عملية 
ــا  ــر به ــي تم ــل الت ــول املراح ــح إىل رشح ح التصحي
ــدء التصحيح  ــمل رضب األرقام الرسية وب ــي تش والت
ــة التصحيح ورصد الدرجات وربط الدرجات  ومراجع

آليا واملراجعة النهائية.
ــة التصحيح التي ينفذها 150  وأوضحوا أن عملي
ــي  ــني ومعلم ــج واملوجه ــي املناه ــن أخصائي كادرا م
ــرت  ــف دف ــتهدف 32 أل ــة تس ــة والتقني ــد الفني املعاه

ــتويات املهنية  إمتحاني يف 65 تخصصا يف كافة املس
ــي والبيطري  ــاالت الصناعي والزراع ــة ومج والتقني

والتجاري.
وأشاد الدكتور الحوايل بالجهود املبذولة لتسهيل 
ــات النظرية  ــح دفاتر االمتحان ــراء عملية تصحي إج
ــم الوزارة  ــة .. مؤكدا دع ــتويات املهنية والتقني للمس
ــا املحدد ويف  ــح يف موعده ــة التصحي ــاح عملي إلنج
ــدل املواصالت للكوادر العاملة بمراكز  املقدمة توفري ب

التصحيح وتقدير ورصد الدرجات.
رافقه خالل الزيارة مستشارا الوزارة الدكتور عىل 
املطاع وسعيد بن ناجي غرابة والقائم بأعمال الوكيل 
ــعيد الخليدي  ــري والجودة س ــاع املعاي ــاعد لقط املس
ــدي  ــادل الخال ــوزارة ع ــارات بال ــام االختب ــر ع ومدي

وعميد معهد بغداد التقني عبدالرزاق قيس.

صنعاء / سبأ
ــبل املعيشة الزراعية  ــطة مرشوع الدعم الطارئ لتحسني س ــة تعريفية ألنش عقدت بصنعاء أمس ورش

لألرس األكرث ضعفا يف محافظة الجوف.
ويف الورشة الذي حرضها وكيل املحافظة محمد مقاس.. أكد محافظ الجوف صالح درمان أهمية تضافر 

جهود الجميع إلنجاح املرشوع من خالل اختيار املستهدفني.
ــتدامة التي تخدم أبناء املحافظة ..  ــاريع املس ودعا املنظمات الدولية واملحلية اىل تقديم املزيد من املش

مؤكدا االستعداد تقديم التسهيالت ألنشطتهم.
ــدة التنموية اإلجتماعية  ــاو بالرشاكة مع جمعية أبناء صع ــتهدف املرشوع الذي تنفذه منظمة الف ويس
ــانية، خمس مديريات وهي برط العنان  ــؤون اإلنس ــيق الش الخريية بتمويل من مكتب األمم املتحدة لتنس

وخب والشعف ورجوزه واملتون والزاهر.
ــة مدير مكتب الزراعة هادي الرقييص ومدير مكتب الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون  حرض الورش

اإلنسانية بالجوف أحمد مسيح.

حلقة نقاشية حول تقرير فريق الخبراء الدوليين للمفوض السامي لحقوق اإلنسان بصنعاءحلقة نقاشية حول تقرير فريق الخبراء الدوليين للمفوض السامي لحقوق اإلنسان بصنعاء
صنعاء / سبأ

ــيايس  الس ــال  مج ــدى  منت ــم  نظ
ــدوة  ن ــاري  واالستش ــي  واالجتماع
ــول فريق  ــاء، ح ــس بصنع ــية أم نقاش
ــامي  الس ــني للمفوض  الدولي ــرباء  الخ
ــم تقرير فريق  ــان وتقيي لحقوق اإلنس

الخرباء األخري.
ويف الندوة التي أدارها عضو الفريق 
ــر،  حج ــه  عبداالل ــاوض  املف ــي  الوطن
ــتعرض الدكتور عبدالقادر الشامي  اس
ــة تعريفية  ــت مقدم ــة عمل تضمن ورق
ــف الدول  ــىل اليمن وتحال بالعدوان ع
ــكل فريق  ــة تش ــه وخلفي ــاركة في املش
ــامي  ــوض الس ــاص باملف ــرباء الخ الخ
ــن مجلس  ــان بطلب م ــوق اإلنس لحق
ــان، وما سبقته من جهود  حقوق اإلنس
ــباب تعرثها تحت  ــذا الجانب وأس يف ه
تأثري الضغط السعودي ..مشريا إىل ما 
ــج عن فريق الخرباء من تقرير نهاية  نت

أغسطس املايض.
ــامي يف ورقته  ــرق الدكتور الش وتط
ــق  ــكيل فري ــة لتش ــة الدولي إىل الخلفي
ــوض  ــل املف ــن قب ــني م ــرباء الدولي الخ

ــان لرصد حالة  السامي لحقوق اإلنس
حقوق اإلنسان يف اليمن وقوام الفريق 
ــدويل  ال وكادره  ــه  وأهميت ــه  وخلفيت
ــهود له، والكيفية التي تم التعامل  املش
ــكيل الفريق  ــرار تش ــع ق ــا محليا م به
ــدة عمله وما  ــه إىل صنعاء وأجن وزيارت

نتج عنها وردود أفعال الفريق.
ــب  ــا للجوان ــة عرض ــدم يف الورق وق
ــتفادة من  ــة املس ــية والقانوني السياس

ــأن حالة  ــرباء الدوليني بش ــر الخ تقري
حقوق اإلنسان يف اليمن.

ــىل القيم  ــامي ع ــد الدكتور الش وأك
ــق  تحقي ــق  فري ــكيل  لتش ــة  اإليجابي
ــد  الجي ــم  والتنظي ــتقل  ومس ــد  محاي
ــال  أعم ــع  م ــي  اإليجاب ــي  والتعاط
ــك يف خروج تقرير  ــهام ذل الفريق وإس
ــا يقدمه ذلك  ــف إىل حد كبري، وم منص
ــرص املتاحة ملزيد  ــارات إىل الف من إش

ــردود  وال ــات  والتحقيق ــال  األعم ــن  م
والتوضيحات الكفيلة بتحقيق العدالة 
ــعب  الش ــده  ينش ــذي  ال ــاف  واإلنص

اليمني والعدالة الدولية واإلنسانية .
ــار الله صالح  وكان القيادي يف انص
ــدوة، عىل  ــاح الن ــد يف افتت ــد أك ــربة ق ه
ــات املجتمع املدني  أهمية دور مؤسس
ــة وتقديم  ــطة املتنوع ــم األنش يف تنظي
ــذه  ه يف  ــة  خاص ــادرات  واملب ــكار  األف

ــن.. منوها  ــي يمر بها الوط املرحلة الت
ــال يف تنظيم هذه  ــدى مج بجهود منت

الفعاليات.
ــن  ــدد م ــدوة ع الن ــالل  ــت خ وقدم
ــرت  أث ــي  الت ــات  والتعقيب ــالت  املداخ
ــن األفكار  ــت العديد م ــوع وقدم املوض
ــرباء وتقريره  ــة وفريق الخ ــول الورق ح
يف  ــي  والحقوق ــاني  اإلنس ــع  والوض

اليمن.
ــا يتوقع  ــالت إىل م ــت املداخ وتطرق
يف  ــة  القادم ــاورات  املش ــهده  تش أن 
ــه لتعزيز تلك  ــا ينبغي عمل جنيف وم
ــف حقيقة االنتهاكات  املشاورات وكش
ــانية التي يرتكبها  والجرائم ضد اإلنس
تحالف العدوان يف اليمن بحق املدنيني 

واألعيان املدنية.
ــلطة  ــرض الندوة رئيس دائرة الس ح
ــة  ــة الجمهوري ــب رئاس ــة بمكت املحلي
ــوق  ــل وزارة حق ــي ووكي ــم الحوث قاس
اإلنسان طلعت الرشجبي وممثلو عدد 
ــية  ــزاب والتنظيمات السياس من األح
ــطني  ومنظمات املجتمع املدني والناش

الحقوقيني وعدد من الدبلوماسيني.

استعراض جوانب التعاون بين اليمن ومكتب استعراض جوانب التعاون بين اليمن ومكتب 
األمم المتحدة للشؤون اإلنسانيةاألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية

 صنعاء / سبأ
ــاون الدويل  ــر التخطيط والتع ناقش وزي
ــر مكتب  ــم أمس، مع مدي ــز الكمي عبدالعزي
ــؤون اإلنسانية  ــيق الش األمم املتحدة لتنس
ــن القضايا  ــوري، جملة م ــن جورج خ باليم
ــانية  اإلنس ــات  االحتياج ــة  بتلبي ــة  املتصل

العاجلة يف اليمن.
ــة  ــذ خط ــري تنفي ــاء س اللق ــتعرض  واس
ــانية لليمن للعام 2018م،  االستجابة اإلنس
ــتجابة  ــدم املحرز يف تنفيذ خطة االس والتق
واألنشطة واملشاريع التي يمكن استيعابها 
ضمن الخطة الهادفة إىل تلبية االحتياجات 

اإلنسانية امللحة يف اليمن وآليات تنفيذها.

ــاون الدويل  ــر التخطيط والتع ــرب وزي  وع
عن تقديره لجهود العاملني يف مكتب تنسيق 
ــطة  أنش ــتمرار  واس ــانية  اإلنس ــؤون  الش
ــروف  ــل الظ ــدة يف ظ ــم املتح ــات األم منظم

االستثنائية التي تمر بها البالد.
ــات يف دعم  ــهامات هذه املنظم ــن إس وثم
ــف  التخفي إىل  ــة  الهادف ــة  الحكوم ــود  جه
ــة  وتلبي ــانية  اإلنس ــات  التداعي ــدة  ح ــن  م

االحتياجات العاجلة.
ــط  التخطي وزارة  ــل  وكي ــاء  اللق ــرض  ح
ــيل  ع ــدويل  ال ــاون  التع ــاع  لقط ــاعد  املس
ــؤون  ــي ومدير الربامج يف مكتب الش الكحالن

اإلنسانية ساجد محمد سجاد.

مناقشة احتياجات محافظة الضالع من مشاريع المياه والصرف الصحيمناقشة احتياجات محافظة الضالع من مشاريع المياه والصرف الصحي
صنعاء / سبأ

ــة  والبيئ ــاه  املي ــر  وزي ــب  نائ ــش  ناق
ــظ  محاف ــع  م ــس  أم ــادي  اله ــه  عبدالل
ــات  احتياج ــب،  الدري ــني  حن ــع  الضال
ــة والجهود  ــاريع املائي املحافظة من املش
ــني خدمات املياه والرصف  املبذولة لتحس

الصحي.
وتطرق اللقاء إىل الدور الذي يضطلع 
ــه  ــم خدمات ــي يف تقدي ــاع املائ ــه القط ب
ــب  الجوان ــذا  وك ــة  باملحافظ ــني  للنازح
ــري خزانات املياه التي تلبي  املتصلة بتوف

احتياجاتهم.
ــدة  ــة املع ــاء الدراس اللق ــتعرض  واس
ــاه أريض بمريس  ــزان مي ــأن تنفيذ خ بش
ــة احتياجات  ــرتاً مكعباً لتلبي ــعة 75 م س

أبناء املنطقة من املياه.
إىل ذلك ناقش نائب وزير املياه والبيئة 
ــه الهادي أمس مع وكيل محافظة  عبدالل

ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله 
بالوضع  ــة  املتصل ــع  املواضي ــي،  الضبيب

املائي باملحافظة.
ــل  وكي ــتعرض  اس ــاء  اللق ــالل  وخ
ــة ..  ــي باملحافظ ــع املائ ــة الوض املحافظ
ــى التحتية  ــم البن ــة دع ــريا إىل أهمي مش

لقطاع املياه باملحافظة.
ــغيل مرشوع  ــل تش ــرق إىل مراح وتط

ــني  ــة الجب ــة بمدين ــز املحافظ ــاه مرك مي
ــباب التي أدت إىل تعرثه ما يتطلب  واألس
ــل  ــه يمث ــغيله كون ــود لتش ــر الجه تضاف
ــات أبناء املنطقة  ــة لتلبية احتياج أولوي

من املياه .
ــوص إقرار العديد  وقد تم بهذا الخص
ــغيل  ــات التنفيذية لضمان تش ــن اآللي م
ــني  ــق من املهندس ــف فري ــرشوع وتكلي امل

ــال  ــة لالنتق ــاه والبيئ ــل وزارة املي ــن قب م
ملدينة الجبني الستكمال تأهيل وتشغيل 
ــورة  بص ــالت  التدخ ــراء  وإج ــرشوع  امل

عاجلة لضمان استمرار تشغيله.
ــكر  ــن الش ــة ع ــة ريم ــل محافظ ــرب وكي وع
لتعاون وزارة املياه والبيئة واستشعارها ملعاناة 

املواطنني يف الحصول عىل مياه الرشب.
ــاه والبيئة  ــر املي ــد نائب وزي بدوره أك
ــة احتياجات  ــىل تغطي ــرص الوزارة ع ح
ــاريع املائية ..  ــن املش ــة م ــة ريم محافظ
مشريا إىل أهمية العمل التكاميل وتنسيق 
ــوزارة وقيادة املحافظة بما  الجهود بني ال
ــد التنموي  ــىل الصعي ــس إيجابا ع ينعك
خاصة يف مجال املياه والرصف الصحي.

ــة العامة  ــاء رئيس املؤسس حرض اللق
ــيخ  ــن الش للمياه والرصف الصحي حس
ونائب رئيس الهيئة العامة ملشاريع مياه 

الريف فواز قريان.

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان:

• نفذت القوة الصاروخية وسالح 
ــرتكة عىل  ــة مش ــري عملي ــو املس الج

أهداف عسكرية وحيوية بجيزان
ــالح الجو املسري هجوماً  • نفذ س
ــن املرتزقة  ــات م ــىل تجمع ــاً ع جوي

السودانيني بجيزان
ــىل  ــزال1 ع ــاروخ زل ــالق ص • إط
يف  ــعوديني  الس ــود  للجن ــات  تجمع

موقع مشعل
ــة  مرتزق ــات  تجمع ــتهداف  اس  •
الجيش السعودي قبالة جبل قيس 

بقذائف املدفعية
ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  •

تجمعات للمرتزقة رشق الدود

عسري:

ــكرية  ــة وآلية عس ــري مدرع • تدم
ــىل  ع كان  ــن  م ــرصع  وم ــة  للمرتزق

متنهما يف مجازة
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــتهدف تجمعات للمرتزقة قبالة  يس

منفذ علب

نجران:

ــناد املدفعي  ــالح اإلس • وحدة س
ــة  الطلع ــة يف  املرتزق ــات  دك تجمع
ــراء البقع  ــباء وصح ــة الخش ورقاب

وقبالة منفذ الخرضاء

االحد 2 / 9 / 2018م 

الساحل_الغربي:

ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  أطلق  •
ــدى  ــري امل ــتياً قص باليس ــاً  صاروخ
ــزاة واملرتزقة يف  ــات الغ ــىل تجمع ع

الساحل الغربي
ــع  ــىل مواق ــة ع ــة هجومي • عملي
ــي  الدريهم يف  ــدوان  الع ــة  مرتزق

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــناد املدفعي  ــالح اإلس • وحدة س
ــة من 12  ــزات مكون ــتهدف تعزي تس
ــة  ــة يف الجبلي ــزاة واملرتزق ــة للغ آلي

محققة إصابات مبارشة 

تعز:

ــار زحف ملرتزقة العدوان  • انكس
يف  ــروي  ال ــل  نقي ــلة  سلس ــاه  باتج

جبهة الوازعية 

الجوف:

ــوة  ــر بعب ــة تدم ــدة الهندس • وح
ــة  ملرتزق ــكرية  عس ــة  آلي ــفة  ناس
العدوان يف جبهة املهاشمة بمديرية 

خب الشعب

جبهة الداخلجبهة الداخل

صنعاء / سبأ
ــورى  ــس مجلس الش ــال رئي ــم بأعم ــه القائ وج
ــني العام  ــالة إىل األم ــني العيدورس رس ــد حس محم
ــول املعاناة  ــو غوترييس، ح ــدة أنطوني لألمم املتح
ــراء  ــي ج ــعب اليمن ــة للش ــانية واالقتصادي اإلنس
ــار أثر عىل  ــا يفرضه من حص ــتمرار العدوان وم اس

كافة مناحي الحياة.
ــي  الت ــة  االقتصادي ــرب  الح ــالة  الرس ــت  وتناول
ــن يف انتهاك صارخ  ــدوان عىل اليم ــنها دول الع تش
ــة والتي أدت يف الوقت  ــق واملعاهدات الدولي للمواثي
الراهن إىل تدهور سعر رصف العملة الوطنية مقابل 
ــعار  ــا انعكس عىل ارتفاع أس ــالت األجنبية، م العم
ــة يف الوقت  ــتهالكية واألدوي ــة واالس ــواد الغذائي امل
ــوأ كارثة إنسانية  الذي يعاني فيه اليمنيون من أس

معارصة بحسب تقارير منظمات األمم املتحدة.
ــة  ــعر رصف العمل ــور س ــالة تده ــربت الرس واعت
الوطنية أمام العمالت األجنبية التحدي اإلنساني 
ــب توقف رصف رواتب موظفي الدولة  األول إىل جان
نتيجة قرار نقل البنك املركزي إىل عدن والذي جاء 
ــا أدى إىل تعرث رصف  ــاز من تحالف العدوان، م بإيع
مرتبات املوظفني واملتقاعدين، ما انعكس عىل تردي 

ــعب اليمني، ونتيجة أيضاً  األوضاع اإلنسانية للش
ــكل  ــن العملة املحلية بش ــات كبرية م ــة كمي لطباع
عشوائي وبفئات جديدة غري معتمد تداولها وبدون 

غطاء.
ــتمرار األزمة  ــبب اس ــار العيدروس إىل أن س وأش
ــة  محاول ــو  ه ــن  اليم يف  ــة  واالقتصادي ــانية  اإلنس
ــية  ــرض أجندتها السياس ــف العدوان ف قوى تحال

ــعب  ــكرية بهدف إخضاع الش واالقتصادية والعس
اليمني، يف ظل صمت دويل مريب.

ــعار  وأكد أن تدهور العملة الوطنية وارتفاع األس
ــم املتحدة  ــاً لتنصل األم ــارشة أيض ــري مب ــة غ نتيج
ــعب  الش ــم  دع يف  ــانية  اإلنس ــؤولياتها  مس ــن  ع
ــتمرار تدهور األوضاع اإلنسانية  اليمني، يف ظل اس

واالقتصادية واملعيشية جراء العدوان.

ــع  ــس، برف ــو غوتريي ــالة أنطوني ــت الرس وطالب
ــع باتجاه  ــا والدف ــدة ومنظماته ــوت األمم املتح ص
ــادة رصف مرتبات املوظفني ووقف تدهور العملة  إع
ــة الفقر وتبعاته عىل  ــة من أجل إيقاف غائل الوطني
املواطنني وإلزام الطرف املعتدي بالوفاء بالتزاماته 
ــابق باالتفاق مع  ــي تمت من س ــع املرتبات والت بدف
ــذا تعهد الرئيس  ــك الدويل، وك ــدوق النقد والبن صن

ــي الدولة يف  ــب موظف ــرصف روات ــة واليته ب املنتهي
خطابه الذي ألقاه يف األمم املتحدة ونكث به.

ــورى،  كما دعا القائم بأعمال رئيس مجلس الش
ــدة واملجتمع الدويل إىل التدخل الرسيع  األمم املتح
ــىل اليمن وتحمل األمم  إليقاف الحرب العدوانية ع
املتحدة املسؤولية األخالقية والقانونية واإلنسانية 

يف إيقاف املمارسات التي تمس قوت اليمنيني.

صعدة:

ــزارع  وم ــازل  من ــىل  ع ــارات  غ  10  •
املواطنني يف مديرية باقم

ــزارع  وم ــازل  من ــىل  ع ــارات  غ  7  •
ــارة  أبوجب آل  وادي  يف  ــني  املواطن

بمديرية كتاف
ــدا  ش ــة  مديري ــىل  ع ــارات  غ  4  •

الحدودية
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
يف  ــكان  بالس ــة  آهل ــرى  ق ــتهدف  يس
ــة الغور  ــه ورازح ومنطق ــي منب مديريت

بـغمر

عمران:

• غارتان عىل مديرية حرف سفيان

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

ــدد ١٩٦٤٧ ــبتمرب ٢٠١٨م - الع ــة ١٤٣٩ه - ٤ س ــاء: ٢٤ ذو الحج Tuesday: 24  Tho Alhejah 1439 - 4 September 2018 - Issue No. 19647الثالث

بحث تفعيل الرقابة على بحث تفعيل الرقابة على 
األسواق في الطويلةاألسواق في الطويلة

املحويت/ سبأ
ــة محافظة املحويت أمس،  ــش اجتماع بمديرية الطويل ناق
ــلع واملنتجات.  ــىل الس ــة ع ــل الرقاب ــة بتفعي ــب املتصل الجوان
ــة الطويلة حميد  ــاع الذي ضم مدير مديري ــتعرض االجتم واس
ــيخ ومدير األمن  الرضمي ومدير مكتب التجارة عبدالواحد الش
ــواق  ــار العرعري، آلية تفعيل الرقابة والنزول امليداني لألس عم
ــعار ومطابقة  ــة ملراقبة األس ــة بصورة منتظم ــال التجاري واملح

املنتجات ملعايري الجودة.

مناقشة آلية توزيع مادة مناقشة آلية توزيع مادة 
الغاز المنزلي بعمرانالغاز المنزلي بعمران

ــة املحافظ  ــس برئاس ــة عمران أم ــاع بمحافظ ــش اجتم ناق
ــات الالزمة من مادة  ــان، آلية توفري الكمي ــور فيصل جعم الدكت
الغاز املنزيل وتوزيعها وفقا الحتياجات املواطنني. ويف االجتماع 
ــقص ومدير محطة  ــن االش ــل املحافظة حس ــذي حرضه وكي ال
ــب الصناعة والتجارة  ــاز الحكومية عيل الراعي وممثال مكت الغ
ــان رضورة االلتزام بآلية  ــيايس .. أكد املحافظ جعم واألمن الس
ــا لالحتياج والرقابة عىل توزيعها  تضمن توزيع مادة الغاز وفق
ــات املعنية  ــني الجه ــيق ب ــىل رضورة التنس ــدد ع ــا. وش وبيعه
ــارات لضمان تغطية احتياجات  واملجالس املحلية وعقال الح
املواطنني وفقا للكشوفات املعمدة من املديرية. فيما أشار مدير 
ــه يتم توزيع هذه املادة وفقا آللية  محطة الغاز الحكومية إىل أن
أقرت سابقا بمحارض وذلك بما يضمن وصول الغاز للمواطنني.

استعراض خطط وأنشطة مكتب استعراض خطط وأنشطة مكتب 
التخطيط في محافظة صنعاءالتخطيط في محافظة صنعاء

ــة املحافظ حنني محمد  ناقش لقاء بمحافظة صنعاء برئاس
ــط والتعاون الدويل باملحافظة  قطينة، ضم مدير مكتب التخطي
أحمد دحان، خطط وبرامج وأنشطة املكتب خالل الفرتة املقبلة.
وأكد اللقاء أهمية الرتتيب لعقد ورشة عمل ملكتب التخطيط 
ــيق وتعزيز  مع املنظمات العاملة باملحافظة حول جوانب التنس
ــة إعطاء أولوية  ــدد اللقاء عىل أهمي ــرتك. وش آليات العمل املش
ــهم يف  ــىل املواطنني بما يس ــا ع ــود فائدته ــي تع ــاريع الت للمش

تخفيف معاناتهم.

توزيع سالل غذائية للنازحين في حجةتوزيع سالل غذائية للنازحين في حجة
الثورة / 

نفذت جمعية البلد التنموية عملية توزيع السالل الغذائية 
ــة حريان-  ــة يف مديري ــألرس النازح ــة ل ــلة غذائي ــدد 2200 س لع
ــة البلد  ــوىس ، رئيس جمعي ــم م ــاد إبراهي ــة. وأف ــة حج محافظ
ــني 2200 سلة غذائية متكاملة استجابة  التنموية ، بأنه تم تدش
ــيق  ــة الوطنية إلدارة وتنس ــه الهيئ ــذي أطلقت ــة ال ــداء االغاث لن
ــه الحمزي ممثل  ــانية. وقدم وكيل املحافظة ط ــؤون اإلنس الش
ــان التنموية  ــة بني ــكره  ملؤسس ــة باملديرية ، ش ــلطة املحلي الس
ــا لالخوة النازحني  ــىل جهودهما التي تبذالنه ــة البلد ع وجمعي
ــا املبذولة  ــن جهودهم ــدر ونثم ــريان ونق ــة ح ــاء مديري ــن أبن م
ــة للنازحني  ــال املعونات العاجل ــتيعاب كل النازحني وإيص الس
ــا عالن فضائل مدير  ــن بمديرية حريان. من جهته دع املترضري
ــانية يف  ــؤون اإلنس ــيق الش ــة إلدارة وتنس ــة الوطني ــام الهيئ ع
ــانية إىل أن تنظر اىل هؤالء  ــة حجة،   كل منظمات اإلنس محافظ
ــارع  النازحني والذين يقطنون العراء ال حول لهم وال قوة وأن تس

يف إمداد النازحني باملأوى،املواد الغذائية واملياه.


