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الصحة تعلن أسماء المقبولين في البورد العربي واليمنيالصحة تعلن أسماء المقبولين في البورد العربي واليمني

ــار ــد بذم ــي الجدي ــام الدراس ــدء الع ــتعدادات لب ــاراس ــد بذم ــي الجدي ــام الدراس ــدء الع ــتعدادات لب اس

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان 
ــي  العرب ــورد  الب يف  ــني  املقبول ــماء  أس
واليمني يف معظم التخصصات الطبية.

ــوزارة  ال ــن  ــادر ع ــان ص بي ــح  وأوض
ــبأ) أن التخصصات التي تم  تلقته  (س
ــب والباطنة  ــملت " القل القبول فيها ش
وطب التوليد وأمراض النساء واألطفال 

والعيون والجلدية والكشافة ".

ــورد  الب ــح  فت أن  إىل  ــان  البي ــار  وأش
ــعي  ــي يأتي يف إطار س ــي واليمن العرب
ــكان  ــة والس ــة العام ــادة وزارة الصح قي
ــاري  ــي وامله ــتوى العلم ــاء باملس لالرتق
ــل  ــي ، ويف ظ ــاع الطب ــني يف القط للعامل
ــاء  وبن ــي  والتدريب ــيل  التأهي ــا  تحركه
ــائي  ــوازي لتحركها اإلنش ــان وامل اإلنس

وبناء املنشآت الصحية.

ــوزارة تعاملت مع  ــان أن ال ــر البي وذك
ــوح عرب  ــفافية ووض ــكل ش ــني ب املتقدم
الرشوط املعلنة الواضحة للجميع والتي 
تنطبق عىل كل أطباء البكالوريوس من 
ــن دون تمييز بينهم  كل محافظات اليم
ــتدرس  ضمن القوائم الناجحة والتي س
يف  ــة  التدريبي ــاقات  املس ــذه  ه ــن  ضم
ــص ليكونوا  ــكل تخص ــنني املقررة ل الس

رافدا لليمن أرضا وإنسانا ضمن مرشوع 
ــهيد الرئيس الصماد يد تحمي ويد  الش

تبني.
ــورد  ــاق الب ــان إىل أن مس ــت البي ولف
العربي يف تخصص الجراحة قد أكملوا 
ــة  القليل ــام  األي يف  ــول  القب ــارات  اختب
ــج  ــالن النتائ ــم إع ــوف يت ــة وس املاضي

قريبا.

ذمار / سبأ
ــش املجلس الرتبوي بمحافظة ذمار يف اجتماعه  ناق
ــيل العمدي،  ــة عباس ع ــل املحافظ ــة وكي ــس برئاس أم

االستعدادات لبدء العام الدرايس الجديد.
ــب الرتبية  ــم مدير مكت ــذي ض ــاع ال ــرق االجتم وتط
ــري  الغاب ــعيد  ــه س ــيل ونائب الوش ــد  ــة أحم باملحافظ
ورؤساء الشعب ومدراء اإلدارات باملكتب ومدراء مكاتب 
ــدارس واحتياجاتها  ــات، إىل أوضاع امل ــة باملديري الرتبي

وخاصة ما يتعلق بتوفري الكتاب املدريس.
ــات  واملعلم ــني  املعلم ــاع  أوض إىل  ــرق  تط ــا  كم
ــالتهم  ــتمرار يف أداء رس ــم الرضورية لالس واحتياجاته

التعليمية.
ــدي إىل أهمية  ــار الوكيل العم ــالل االجتماع أش وخ
ــدرايس.. مؤكدا  ــة الرتتيبات لبدء العام ال ــتكمال كاف اس
ــة  العملي ــاح  إلنج ــع  الجمي ــود  جه ــر  تضاف رضورة 

التعليمية باعتبار ذلك واجباً ومسؤولية جماعية.
ــع املكاتب  ــيق م ــة للتنس ــود املبذول ــت إىل الجه ولف

ــني  ــع الرتبوي ــاون م ــة للتع ــات املعني ــة والجه الخدمي
ومتابعة توفري سلة غذائية لهم.

ــة التعليمية جبهة  ــدي أن العملي وبني الوكيل العم
ــه العدوان .. الفتا إىل أهمية  من جبهات الصمود يف وج
ــئة األجيال عىل قيم الوالء  دور الكوادر الرتبوية يف تنش
ــي بمخططات  ــي املجتمع ــن وتعزيز الوع ــب الوط وح

العدوان.
ــتمرار الصمود  ــىل تعزيز وحدة الصف واس وحث ع
ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وقوافل الدعم ملواجهة 

العدوان وإفشال مخططاته.
ــار مدير مكتب الرتبية باملحافظة إىل انتهاء  فيما أش

عملية التصحيح للشهادة العامة األساسية.
ــل  ــدريس وتفعي ــم امل ــزام بالتقوي ــىل االلت ــث ع وح
ــل مجالس  ــية وكذا تفعي ــات املدرس ــطة واإلذاع األنش
ــام الدرايس..  ــة إلنجاح الع ــاركة املجتمعي ــاء واملش اآلب
ــدارس املتأخرة  ــة باملديريات وامل ــا مكاتب الرتبي موجه

برسعة تسليم كشوفات الرصد إىل املكتب.

ــيل جهود كافة منتسبي القطاع الرتبوي  وثمن الوش
ــتمرار العملية التعليمية رغم  ــبيل اس باملحافظة يف س
ــذا  ــا ه ــي يواجهه ــات الت ــة والتحدي ــروف الصعب الظ

القطاع جراء العدوان والحصار.
ــني حملة  ــتعرض الرتتيبات لتدش وكان االجتماع اس
ــاركة املجتمعية  ــة، مؤكدا أهمية املش العودة إىل املدرس

إلنجاحها.
ــدد عىل النزول امليداني لفرق التوجيه الرتبوي  وش
ــة  ــدارس ملتابع ــات وامل ــة إىل املديري ــش والرقاب والتفتي

االلتزام بالتقويم املدريس واالنضباط الوظيفي.
ــات الرتبوية عىل  ــد االجتماع ــة عق ــت إىل أهمي ولف
ــهريا،  ش ــة  واملدرس ــة  واملديري ــة  املحافظ ــتوى  مس
ــهيل  ــام بمراكز محو األمية وتعليم الكبار، وتس واالهتم

تسجيل الطالب النازحني.
حرض االجتماع رئيس مجلس اآلباء بمديرية مدينة 
ــة العامة  ــو النقاب ــم الدين وعض ــيل محمد نج ــار ع ذم
للمهن الرتبوية والتعليمية باملحافظة خالد املحرضي.

١١١١ ألفا ومائة أسرة استفادت من مشروع المساعدات الطارئة بالحديدة ألفا ومائة أسرة استفادت من مشروع المساعدات الطارئة بالحديدة
الثورة /  شوقي العبايس

ــاة  ــاع الحي ــى صن ــة ملتق ــت منظم  اختتم
ــاعدات الطارئة  ــم املس ــرشوع تقدي LMMPO  م
ــن الغذائي  ــال األم ــات يف مج ــددة القطاع متع
واملياه واإلصحاح البيئي للنازحني واملجتمعات 
ــخنة والقناوص  ــي الس ــتضيفة يف مديريت املس
ــدة 2017م – 2018م املمول من  ــة الحدي محافظ
ــتهدف النازحني واألرس  ــذي اس ــا " وال " االوتش
ــي  بمديريت ــاً  احتياج ــد  واألش ــتضيفة  املس

السخنة والقناوص.
ــري الخدمات الغذائية  وهدف املرشوع اىل توف
األساسية واملياه واالصحاح البيئي يف مديريتي 
ــني  ــدة ،وتحس ــاوص) بالحدي ــخنة والقن (الس
ــات  ــذاء والخدم ــىل الغ ــول ع ــهيل الحص وتس
ــاً وتعزيز قدرات الرشكاء  للفئات االكرث احتياج
ــتعداد واالستجابة، وضمان  والسلطات يف االس
ــطة للفتيات  ــول العادل لألنش الحماية والوص

والنساء واالوالد والرجال.
ــت  ــة تلق ــن املنظم ــادر ع ــان ص ــح بي واوض
ــخة منه، انه تم توزيع 11100 سلة  "الثورة" نس
ــتهدفت  غذائية عىل ثالث مراحل كل مرحلة اس
ــني ،كما هدف التدخل يف  3700 أرسة يف املديريت
ــي إىل الحفاظ عىل  ــاع املياه والرصف الصح قط
ــتدامة حيث  أنظمة املياه والرصف الصحي املس
ــم أدوات  ــم والصيانة وتقدي ــال الرتمي تمت أعم
ــتفيد منها عدد  النظافة لـــ3 مراكز صحية يس
ــم 84  حماما  ــاء وترمي ــم  بن ــذا ت 1,453 أرسة  وك
ــن  ــدد 114 أرسة م ــا ع ــتفيد منه ــا يس مجتمعي

ــم 4 آبار مياه  ــاً وكذا  ترمي ــد احتياج األرس األش
ــتفيد  ــتخدام املنزيل يس صالحة للرشب أو االس
ــة  ــرى يف عزل ــن 750 أرسة يف 10  ق ــرث م ــا أك منه
الرامية العليا – مديرية السخنة ، كما تم توزيع 
ــىل مواد  ــة تحتوي ع ــواد نظاف ــة م 3700 حقيب

نظافة استهالكية.
ــتمل عىل  ــإن املرشوع اش ــان ف ــب البي وبحس
ــي حيث تم  ــف الصح ــة والتثقي ــة التوعي عملي
ــول  ــة ح ــة للتوعي ــة توعوي ــذ 200 جلس تنفي
ــليم لألرسة وكيفية الوقاية  التغذية والغذاء الس
ــتهدفني  ــوء التغذية وتوعية املس ــن حاالت س م
ــم األمراض واألوبئة املنترشة كمرض الكولريا  بأه
ــة واملياه  ــول الصح ــاب املعرفة ح ــريه وإكس وغ
ــرصف الصحي  ــاكل ال ــاح البيئي ومش واالصح

ــة صحة االم والطفل والرضاعة  والنظافة وأهمي
ــع  2000 ُكتيب  ــا. كما تم توزي ــة وغريه الطبيعي
ــورات وبعض املكمالت الغذائية  توعوي، وبروش
ــات اثناء تنفيذ  ــل الحليب لألمهات واملرضع مث
ــتفيدين عرب اللجان  الجلسات التوعوية للمس
ــتهدفة. ولفت البيان  املجتمعية يف املناطق املس
ــك محيل من  ــل رشي ــام بتأهي ــرشوع ق اىل ان امل
منظمات املجتمع املدني املتواجدة يف محافظة 
الحديدة "مؤسسة بنات الحديدة " والتي عمل 
ــرشوع يف  ــطة امل ــذ بعض من أنش ــا يف تنفي معه

املناطق املستهدفة.
ــدي لقياس أثر  ــج التقييم البع ــرت نتائ وأظه
املرشوع ،ان 98.5 % من املستفيدين كانوا راضني 

عن الخدمة املقدمة لهم وفقا لبيان املنظمة.

صنعاء / سبأ 
ــة  للرقاب ــزي  املرك ــاز  الجه ــال  أح
واملحاسبة، املتسببني بوقائع التزوير 
ــل  التحصي ــائم  قس يف  ــالس  واالخت
ــفى  املستش ــة  هيئ يف  ــة  الواقع
ــاء ، إىل  ــة صنع ــوري بالعاصم الجمه

النائب العام .
ــن الجهاز إىل  ــار بيان صادر ع وأش
ــادر  ــم (549) الص ــاز رق ــر الجه تقري
ــذي  وال 2018م  ــو  يوني  21 ــخ  بتاري

ــه عمليات  ــن خالل ــه انه م ــح في أوض
ــم الوقوف عىل  ــص واملراجعة، ت الفح
التحصيل  ــتندات  ــر مس ــع تزوي وقائ
ــوري لعدد  ــفى الجمه بهيئة املستش
ــيمة، واختالس ما نسبته  (243) قس
ــن إجمايل  ــاً م ــة %93 تقريب التقديري
ــك  تل ــب  بموج ــة  املحصل ــغ  املبال

القسائم.
ــؤولني عن  ولفت البيان إىل إن املس
ــر ثمانية  ــب التقري ــك الوقائع حس تل

ــرادات  ــيل اإلي ــن متحص ــخاص م أش
ــة"، باإلضافة إىل  ــؤولية جنائي "كمس
ــفى  ــؤويل املستش بعض قيادات ومس
ــة  ــؤولية تضامني ــم (6) كمس وعدده
ــة اإلرشاف  ــة تقصريهم يف عملي نتيج
ــني  ــال املتحصل ــىل أعم ــة ع واملراجع
يف  ــراءات  اإلج ــالمة  س ــن  م ــد  والتأك
ــرادات وتوريدها وعدم  اإلي ــل  تحصي
ــك  تل ــن  ع ــاز  الجه ــالغ  بإب ــم  قيامه

الوقائع.

البيضاء  /محمد املشخر 

ناقش اجتماع بمدينة البيضاء برئاسة مدير عام املدينة 
ــاريع النظافة  ــتوى تنفيذ مش ــد أبوبكر الرصاص  مس أحم
ــاء مركز  ــة البيض ــق مدين ــتوى مناط ــىل مس ــني ع والتحس

املحافظة خالل الفرتة املاضية من العام الجاري.
وقيم االجتماع بحضور أمني عام املجلس املحيل للمدينة 
ــغال العامة والسكان  صادق القايض ومدير عام مكتب األش
ــري عبدالرحمن الصلوي ومدير عام  باملحافظة املهندس من
ــؤون املالية  ــد القفعي ومدير الش ــدوق  املهندس خال الصن
ــتوى  ــدوق  عبدالحكيم جحاف ومدراء اإلدارات  مس بالصن
ــني  ورفع املخلفات  ــال صندوق النظافة والتحس تنفيذ أعم

واملهام املنفذة خالل إجازة عيد األضحى املبارك.
ــدوق خالل الفرتة  ــر االجتماع خطة وآلية عمل الصن وأق
ــة  ــاريع النظاف ــذ مش ــاري يف تنفي ــام الج ــن الع ــة م املتبقي

ومتابعة تحصيل االيرادات املالية باملدينة.
ــن الجهود  ــذل املزيد م ــاص الجميع عىل ب ــث  الرص وح
ــة وحماية البيئة من  ــتويات النظاف والحفاظ عىل أعىل مس
التلوث وكذلك وضع خطة لتحصيل املوارد املالية يف أسواق 
ــي الصندوق  ــال وموظف ــة عم ــود كاف ــا جه ــة .. مثمن املدين
ــاريع  ــذ مش ــالل تنفي ــن خ ــة م ــة املحافظ ــم يف خدم ودوره
ــا كعاصمة  ــة باملظهر الالئق به ــر املدين ــة وبما يظه النظاف
ــوث وتحصيل اإليرادات  ــة البيئة من التل ــة  وحماي املحافظ
ــد  ــني توري ــة املحصل ــالل متابع ــن خ ــا م ــف أنواعه بمختل

اإليرادات املالية إىل خزينة الدولة .

يستهدف يستهدف ١٣٠٠١٣٠٠ قابلة في  قابلة في ١٣١٣ محافظة محافظة

مناقشة تدريب القابالت في مجال الرعاية والطوارئ التوليديةمناقشة تدريب القابالت في مجال الرعاية والطوارئ التوليدية

 الثورة / ماجد الكحالني 

ــر الصحة  ــة وزي ــد بصنعاء أمس برئاس ــاوري عق ــش لقاء تش ناق
العامة والسكان الدكتور طه املتوكل مرشوع تدريب القابالت يف مجال 
الرعاية املجتمعية والطوارئ التوليدية الذي تنفذه الجمعية الوطنية 
ــران، ذمار،  ــاء، املحويت، عم ــاء، وصنع ــارب والبيض ــات م يف محافظ

الجوف، صعدة، الحديدة، ريمة، حجة، تعز، واب.
ــاهمة يف تحسني  ويهدف املرشوع إىل تطوير قدرات القابالت للمس
صحة االمهات واملواليد بتخفيض نسبة الوفيات ، ويستهدف تدريب 
ــوارئ التوليدية وذلك  ــة و700 يف الط ــة يف الرعاية املجتمعي 600 قابل
ــة يف نحو 144  ــع وزارة الصحة ومكاتب الصح ــيق والتعاون م بالتنس

منطقة عىل مستوى املحافظات.
ــاء الذي نظمته الجمعية الوطنية للقابالت اليمنيات عىل  ويف اللق
مدى يومني أكد الدكتور املتوكل أهمية مراعاة اتباع الطرق العلمية يف 

عملية التدريب للقابالت وطرق التعامل مع االدوية.

ــال التدريب يف  ــوكل إىل رضورة الرتكيز عىل مج ــر املت ــار الوزي وأش
ــاء وحدة للرعاية التكاملية  ــاف .. الفتا إىل أن الوزارة قامت بإنش األري

للطفل تعنى باالهتمام بصحته وتغذيته.
ــعاد قاسم صالح أن املرشوع  ــة الجمعية س من جانبها أكدت رئيس
ــكان بهدف  ــة العامة والس ــع وزارة الصح ــيق م ــي تنفيذه بالتنس يأت
ــة أثناء الحمل  ــن تقديم خدمات الرعاي ــحات م تمكني القابالت املرش
ــاب عد الوالدة ورعاية املواليد، والوالدة املنزلية النظيفة يف املناطق  وم

األكرث احتياجا عىل مستوى محافظات الجمهورية.
ــج  ــذ الربنام ــن وراء تنفي ــوة م ــداف املرج ــم اىل األه ــارت قاس واش
ــة يف إدارة املضاعفات لألم والوليد، وتوعية  ــب القابالت واملتمثل وتدري
ــف املبكر  ــراض املضاعفات، والكش ــات وتعريفهن بعالمات واع األمه
ــاط املجتمع عن  ــي يف أوس ــع الوعي الصح ــة، وكذا رف ــا واإلحال عنه
ــة، التحصني، النظافة  ــة والتغذية التكميلي ــة الرضاعة الطبيعي أهمي

الشخصية وتغذية الحامل واملرضع.
ــمني الجديمة،  ــف ياس ــة منظمة اليونيس ــن جهتها ثمنت ممثل م

ــالت اليمنيات وعملهم  ــود وزارة الصحة والجمعية الوطنية للقاب جه
ــة  والرعاي ــة  التوليدي ــوارئ  الط ــال  مج يف  ــف  اليونيس ــب  جان اىل 
ــني الوضع الصحي لألمومة والطفولة  ــأنه تحس املجتمعية، ملا من ش
ــة وحرصها عىل  ــود الجمعي ــادت بجه ــن.. واش ــع الراه ــل الوض يف ظ
ــدرات القابالت  ــاريع والربامج الكفيلة بتطوير ق ــذ مثل هذه املش تنفي

وتعريفهن بمرشوع الرعاية االولية لالم والوليد.
ــرشوع  ــقة امل ــي منس ــلوى املذحج ــورة س ــتعرضت الدكت ــا اس كم
ــبة االمهات  ــات األمهات، ونس ــوالدة ووفي ــدالت وفيات حديثي ال مع
ــد ماهرة  ــذا الوالدة عىل ي ــاء الحمل، وك ــىل الرعاية اثن ــالت ع الحاص
ومعدالت الرضاعة الطبيعية وغريها من النتائج التي استدعت تنفيذ 

برنامج تدريبي خاص لتعزيز معارف ومهارات 1300 قابلة صحية .
ــأنه  ــي وملا من ش ــرشوع تدريب ــذا م ــذ هك ــة تنفي ــىل أهمي ــد ع واك
ــدى األم والوليد الناجمة عن  ــاهمة يف تخفيض معدل الوفيات ل املس
ــم الخدمة لعدد 327  ــل الحمل والوالدة وتقدي ــات أثناء مراح مضاعف

ألف من النساء الحوامل ونحو 160 ألف امرأة أخرى ما بعد الوالدة.
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ــول آثار  ــي ح ــر صحف ــاء مؤتم ــس بصنع ــد أم عق
ــات املياه  ــىل قطاع ــعودي ع ــي الس ــدوان األمريك الع

والكهرباء والصحة والرثوة السمكية.
ويف املؤتمر استعرض وزير الصحة العامة والسكان 
ــت  ــي لحق ــم األرضار الت ــوكل، حج ــه املت ــور ط الدكت
ــدوان ..  ــة نتيجة الع ــاع الصح ــة لقط ــى التحتي بالبن
ــؤولية جراء انتشار وباء  محمال تحالف العدوان املس

الكولريا جراء استهداف آبار املياه يف اليمن.
ــد وأعنف عدوان  ــهرا عىل أش وقال " أكرث من 41 ش
ــه اليمن، أقدم فيها  ــهده التاريخ الحديث يتعرض ل ش
ــع الجرائم واالنتهاكات  هذا التحالف عىل ارتكاب أبش
ــه األطفال  ــالل قصف ــن خ ــي م ــعب اليمن ــق الش بح
ــرح عرشات  ــا أدى إىل مقتل وج ــني م ــاء واآلمن والنس
ــا  ومنه ــة  التحتي ــة  والبني ــآت  املنش ــري  وتدم اآلالف 
ــذي أفقد اليمن أكرث  ــة تدمرياً ممنهجاً األمر ال الصحي

من 55 باملائة من منشآته الخدمية".
ــف العدوان  ــة إىل أن دول تحال ــار وزير الصح وأش
ــعب اليمني حصارا اقتصاديا وجغرافيا  حارصت الش
ــا إىل أن تحالف  ــن رواتبهم.. الفت ــت املوظفني م وحرم
ــعى إىل  ــات بل س ــدوان لم يكتف عند هذه املمارس الع
إماتة اليمنيني بعدوان وبائي أشد وأخطر وأعنف من 

القتل املبارش وهو وباء الكولريا.
ــار وباء الكولريا  ــبب العدوان يف انتش وأضاف " تس
ــادة فأصيب  ــهاالت الح ــراض املتعلقة به كاإلس واألم
ــاً و160 ألفاً  ــس مليون ــوم أم ــى ي ــراض حت ــذه األم به
ــوايل ألفني و410 بالكولريا،  و562 مواطنا تويف منهم ح
ــة كأكرب جائحة  ــدى وزارة الصح ــودة بياناتهم ل موج
ــريا تصيب بلدا يف التاريخ وفقا لتوصيف منظمات  كول

األمم املتحدة".
ــؤون  الش ــقة  منس أن  إىل  ــة  الصح ــر  وزي ــت  ولف
اإلنسانية يف اليمن أشارت قبل شهرين إىل أن أي غارة 
ــتؤدي إىل كارثة وبائية ال  ــىل اليمن س جوية أخرى ع
ــن تصورها .. مبينا أن دول تحالف العدوان رفعت  يمك
ــف والتدمري ضاربة  ــن وترية القص ــد ذلك مبارشة م بع
ــرت خزانات مياه  ــرض الحائط، ودم ــذا التحذير ع به

ــواحل  ــوارب الصيادين بس ــران وقصفت ق ــرة كم جزي
الحديدة، دون أن تعطي أدنى اهتمام لهذه املنظمة.

ــة وزارة الصحة إلمعان تحالف العدوان  وجدد إدان
ــة التحتية دون أدنى  ــات وتدمري البني يف هذه املمارس
اعتبار للمجتمع الدويل وللقوانني الدولية واإلنسانية، 
وتقويض الجهود الكبرية التي قامت بها وزارة الصحة 
ــبيل  ــة والدولية يف س ــات األممي ــة مع املنظم بالرشاك

إيقاف هذا الوباء ومعالجة املرىض.
ــن تفاقم  ــكان م ــة العامة والس ــذر وزير الصح وح
الوضع الصحي الوبائي خاصة جائحة الكولريا الذي 
ــا كان عليه يف  ــد وأخطر مم ــدأ يف مرحلته الثالثة أش ب
مراحله السابقة كما تظهر ذلك اإلحصائيات األخرية.
ــع  ــرك م ــة للتح ــة والدولي ــات األممي ــا املنظم ودع
ــذا الوضع  ــع للتصدي له ــكل أرسع وأوس ــوزارة بش ال
الذي أوجدته دول العدوان مع سبق اإلرصار والرتصد 
ــماع  ــرث وأوضح مما هو عليه إلس ــع صوتها أك وأن ترف
ــم بما قامت وتقوم به دول التحالف يف اليمن من  العال

جرائم بحق اإلنسانية منذ أكرث من 1260 يوما.
ــوزراء الصحة  ــوة ل ــوكل الدع ــور املت ــه الدكت ووج
ــن وللدول  ــة بمجلس األم ــة العضوي ــدول الدائم يف ال
ــارة اليمن واالطالع عىل  األعضاء يف األمم املتحدة لزي
ــعب اليمني  ــاة الش ــة معان ــع عن قرب ومالمس الوض
ــن صنعتها دول  ــاة يف اليم ــع أي مأس ــرف الجمي ليع
التحالف بقيادة السعودية وبغطاء أمريكي وبصمت 

أممي.
ــة  ــاء والطاق ــر الكهرب ــتعرض وزي ــه اس ــن جانب م
ــم األرضار املبارشة  ــوزي حج ــف الجرم ــدس لط املهن
ــي لحقت بالبنى التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة  الت
تقدر بمبلغ مليار و892 مليوناً و344 ألف دوالر ناهيك 
عن األرضار غري املبارشة بمختلف قطاعات الكهرباء.
ــدة  املتح ــم  األم ــا  مقدمته ويف  ــات  املنظم ــا  ودع
ــة  ــب مظلومي ــوف إىل جان ــا يف الوق ــالع بدوره االضط

الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان بربري.
ــري  وتدم ــتهداف  اس ــوزي  الجرم ــر  الوزي ــرب  واعت
ــة القوانني  ــاً لكاف ــاكاً صارخ ــة انته ــآت الخدمي املنش
ــتهداف املصالح  ــات الدولية التي تحرم اس والترشيع

الخدمية املرتبطة بتقديم خدماتها للمواطنني.
ــدس نبيل  ــة املهن ــاه والبيئ ــار وزير املي ــدوره أش ب
عبدالله الوزير إىل أهمية هذا املؤتمر لتسليط الضوء 
ــن إمعان تحالف  ــىل التداعيات الكارثية الناجمة ع ع
ــآت  ــتهداف املبارش واملمنهج للمنش ــدوان يف االس الع

املائية وما يرتتب عىل ذلك من معاناة إنسانية.
ــابيع  ــت يف األس ــدوان كثف الع أن دول  ــار إىل  وأش
ــآت  ــتريية عىل آبار املياه واملنش املاضية غاراتها الهس
ــن املحافظات وكان آخرها قصف آبار  املائية يف عدد م
ــس املايض بخمس غارات  املياه بجزيرة كمران الخمي
ــادة جماعية الهدف منها حرمان  يف جريمة حرب وإب

أبناء الجزيرة من املياه الصالحة للرشب.
ــر إىل أن دول العدوان نفذت  ــدس الوزي ولفت املهن
ــذي تعاني فيه  ــران يف الوقت ال ــا بجزيرة كم جريمته
ــانية وكارثية نتيجة  ــن أزمة إنس ــة الحديدة م محافظ
تعرض عدد من آبار املياه فيها للقصف املبارش يف فرتة 
زمنية ال تتجاوز األسابيع ما تسبب يف تهجري السكان 

ونزوحهم جراء خوفهم من انعدام مياه الرشب.
ــي بالحديدة  ــع املائ ــام للوض ــهد الع ــني أن املش وب

ــري  ــدوان يف تدم ــل دول الع ــدى توغ ــورة مل ــس ص يعك
ــان  ــي وحرم ــرصف الصح ــاه وال ــبكة املي ــة ش منظوم
ــا  ــدن ومنه ــب امل ــرشب يف أغل ــاه ال ــن مي ــني م املواطن
ــدوان الذي  ــه صلف الع ــدة التي تواج ــة صع محافظ
ــاريع  ــات الحياة بما يف ذلك مش ــتهداف كل مقوم اس
ــور يف 23 يوليو  ــاه وآخرها تدمري مرشوع مياه النش املي

املايض والذي تزيد تكلفته عن 500 ألف دوالر .
ــاه "وبرغم التحديات التي تواجهها  وقال وزير املي
وزارة املياه والبيئة نتيجة االستهداف املبارش لبنيتها 
ــتطاعت وبفضل من الله وبدعم  ــة، إال أنها اس التحتي
ــاء املجلس  ــة برئيس وأعض ــية ممثل القيادة السياس
ــك  ــة تل ــاذ، مواجه ــة اإلنق ــىل وحكوم ــيايس األع الس
ــل الكثري من  ــو تنفيذ وتأهي ــات، واتجهت نح التحدي
ــات معالجة  ــغيل محط ــة وإعادة تش ــاريع املائي املش

الرصف الصحي".
وأشار إىل أن قوى العدوان دأبت منذ بداية عدوانها 
ــتهداف املنشآت املائية.. الفتا إىل أن مسلسل  عىل اس
ــة زادت  ــآت املائي ــتهداف للمنش ــادة واالس حرب اإلب
ــهر املاضية وترافق هذا االستهداف  حدته خالل األش

مع ارتفاع كبري يف حجم األرضار وتكلفتها.
ــم أن عملية الحرص  ــاف املهندس الوزير " رغ وأض
ــاع املياه  ــى التحتية لقط ــت بالبن ــألرضار التي لحق ل
ــتمرة حتى اليوم إال أن التكلفة  والرصف الصحي مس
ــهر ديسمرب 2017م  التقديرية لألرضار بلغت حتى ش

مبلغ 557 مليوناً و 745 ألف دوالر ".
ــم  حج ــة  والبيئ ــاه  املي وزارة  يف  ــا  أدركن ــال"  وق
ــوى امليض  ــام الوزارة خيار س ــات، ولم يكن أم التحدي
ــاه املجتمع  ــا والتزاماتها تج ــاء بواجباته ــا لإليف قدم
ليس فقط يف ضمان استمرار تدفق وضخ املياه بل ويف 
ــرتاطات الصحية  ــة والتأكد من مدى توفر االش متابع
ــىل صحة  ــاه حفاظا ع ــة املي ــودة ونظاف ــن حيث ج م
املواطن وذلك من خالل العديد من الربامج واألنشطة 

االحرتازية التي تنفذها الوزارة حتى اليوم".
ــالل الفرتة  ــوزارة عملت خ ــاه أن ال ــر املي ــد وزي وأك
ــد الجهود والطاقات املتاحة املادية  املاضية عىل حش
ــتهداف املبارش ملشاريع املياه  والبرشية ملواجهة االس
ناهيك عن الجهود التي بذلت يف إعادة تنظيم العمل 
ــيس وكذا إعادة الحياة خالل فرتة وجيزة للكثري  املؤس
ــد توقفت  ــي كانت ق ــة واآلبار الت ــاريع املائي ــن املش م

نتيجة تعرضها للقصف.
ولفت إىل أن الكارثة الحقيقية التي واجهتها الوزارة 
ــت بقطاعي املياه  ــم األرضار التي لحق ــل يف حج تتمث
ــتهداف  ــي نتيجة االس ــي وكذا البيئ ــرصف الصح وال
ــآت  املبارش الذي طال البني التحتية للمباني واملنش
ــؤوليات والتزامات  ــة األمر الذي ضاعف من مس املائي
ــع والتغلب عليه بمزيد من  الوزارة ملواجهة هذا الوض
ــيل للوقت والجهد يف  ــتثمار الفع الجهد والعمل واالس
ــتثمار  تطوير الجانبني الخدمي والتنموي، وكذا االس
ــتنادها عىل الكثري من  لعالقة الوزارة مع املانحني واس
ــجعت عىل تطوير الرشاكة  ــس واملبادئ التي ش األس

ومن أبرزها النزاهة والشفافية.
ــود التي بذلت  ــدس الوزير الجه ــتعرض املهن واس
ــبب الحصار  ــغيل بس ملواجهة أزمة انعدام وقود التش
ــاه  املي ــة  منظوم ــروج  خ يف  ــبب  يتس أن  كاد  ــذي  وال
ــا إىل تجاوز هذه  ــرصف الصحي عن الخدمة.. الفت وال

ــني يف توفري كمية  ــالل تفاعل املانح ــكالية من خ اإلش
ــتوى أمانة  ــهريا عىل مس ــن الديزل يتم توزيعها ش م
العاصمة وبقية املحافظات لتشغيل محطات الضخ .

ــن  الزم ــع  م ــباق  س يف  ــت  اتجه ــوزارة  ال أن  ــني  وب
ــل املتاحة وحققت  ــارات والبدائ ــتفادة من الخي لالس
ــغيل آبار املياه  ــتخدام الطاقة البديلة لتش قفزة يف اس
ــريا إىل أنه  ــرياً يف هذا الجانب.. مش ــوطاً كب وقطعت ش
ــتكمال تعميم استخدام الطاقة البديلة  من املتوقع اس
ــون  ــة يف غض ــبة 100 باملائ ــاه بنس ــار املي ــغيل آب لتش
ــهر املقبلة يف املدن الرئيسية ملحافظات الحديدة  األش

وصعدة وذمار .
ــادى تحالف  ــه مهما تم ــر أن ــدس الوزي ــد املهن وأك
ــإن وزارة املياه  ــاريع املياه ف ــتهدافه ملش العدوان يف اس
ــها من  ــا وبالوترية نفس ــتواصل امليض قدم والبيئة س
ــتمرار  ــود واإلمكانيات الس ــخري كافة الجه ــالل تس خ

قطاع املياه والرصف الصحي يف تقديم خدماته.
ــتعرض وكيل وزارة الرثوة السمكية بشري  بدوره اس
ــمكي  ــاع الس ــت بالقط ــي لحق ــي األرضار الت الخيوان
ــداءات  ــدد االعت إىل أن ع ــرياً  ــدوان.. مش الع ــة  نتيج
ــزال  ــز اإلن ــوارب ومراك ــن والق ــىل الصيادي ــارشة ع املب
ــتهدافاً وبلغ عدد الشهداء حتى  ــمكي بلغ 70 اس الس
ــهيداً و206 جرحى وسبعة  3 سبتمرب الجاري 224 ش

مفقودين.
ــمكي يف  ــائر القطاع الس ــايل خس ــح أن إجم وأوض
البحر األحمر التي تمكنت الوزارة من حرصها نتيجة 
ــن وقواربهم  ــارش للصيادي ــتهداف املب ــدوان واالس الع
ــة يوليو  ــمكي حتى نهاي ــز اإلنزال الس ــئ ومراك وموان
ــارات و 642 مليوناً و15 عرش  ــة ملي ــايض بلغ خمس امل

ألف دوالر .
ــة عبدالله  ــاه والبيئ ــب وزير املي ــرض املؤتمر نائ ح
ــة عبدالغني  ــاء والطاق ــر الكهرب ــب وزي ــادي ونائ اله
ــاركة يف  ــؤولني يف الوزارات املش ــي وعدد من املس املدان

املؤتمر.

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
النائب العام يوجه

وقال الدرة : إن الوزارة بذلت جهوداً جبارة الستقرار الوضع التمويني والتجاوب 
ــة العالقة وقد تم عقد  ــا يف املحافظات لحلحلة القضايا التجاري ــع مختلف مكاتبه م
ــتوردين  ومع كبار املسؤولني يف أمانة  العديد من االجتماعات  مع كبار املنتجني واملس
ــعار وخطة النزول امليداني والرقابة عىل السلع الغذائية  العاصمة حول تثبيت األس

ومدى مطابقتها للجودة والسالمة العامة
ــه بتفاعل واهتمام قيادة الوزارة, وتطرق   ــاع أبدى النائب العام ارتياح ويف االجتم
ــب تعديلها  من  ــة والتي يتطل ــة بالغرامات التجاري ــني املتعلق ــن القوان ــد م إىل العدي

مجلس النواب بما يتوافق مع الواقع.
ــني أجمع بدءا  ــس املواطن ــة والتي تم ــا التجاري ــىل كل القضاي ــدا حرصه ع مؤك
ــارة و تخصيص  ــاء محكمة الصناعة والتج ــس القضاء األعىل إلنش ــي مجل بمتابعت

قاٍض للبت يف القضايا التجارية.

صد زحف ملرتزقة
ــة العدوان  ــف ملرتزق ــعبية أمس لزح ــش واللجان الش ــال الجي ــدى أبط ــا تص كم

مسنود بغطاء جوي يف جبهة حيفان بمحافظة تعز.
ــعبية تصدوا لزحف  ــش والجان الش ــبأ) أن الجي ــكري لـ(س وأوضح مصدر عس

املرتزقة مسنود بالطريان الحربي يف جبهة حيفان.
وأكد املصدر سقوط قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة واغتنام أسلحة خالل كرس 

الزحف.
طريان العدوان يشن

ــبأ / أن الطريان  ــة /س ــاء اليمني ــة لوكالة األنب ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
املعادي شن غارتني عىل منازل املواطنني بمنطقة الرقة يف مديرية حيدان ما أدى إىل 

إصابة مواطن وترضر منزله .

وأشار املصدر إىل أن منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف 
ــرة وترضر منازل  ــا أدى إىل إصابة امرأة بجروح خط ــعودي م ــي ومدفعي س صاروخ

املواطنني وممتلكاتهم.
كما شن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس غارتني عىل محافظة الحديدة.

ــتهدف بغارتني  ــريان العدوان اس ــة أن ط ــيل باملحافظة لوكال ــح مصدر مح وأوض
الطريق الرابط بني مديريتي التحيتا وزبيد.

بدء محاكمة
مشريا اىل أن السلطات السعودية استمرت يف التجاهل الصّحي مما أّدى الرتفاع 

ضغط الدم مرّة أخرى.
ــابه عىل ”تويرت“: ”منذ أخذوه من  ــلة تغريدات بحس وتابع العودة االبن يف سلس
ــيارة مظلمة كأنها  ذهبان، كان مقّيد اليدين والرجلني، مغّطى العينني، ثم وضعوه بس
ــراراً، ثم نقلوه  ــىل األرض يف الطريق م ــقط ع ــقف ثم يس ــرب ترسع فيه فيرضب الس الق

بعدها بطائرة وهو عىل وضعه املقّيد واملغّطى بالكامل“.
ــروف اعتقال  ــا ومعلومات مخيفة عن ظ ــن إن ثمة  ملفا صادم ــال العودة االب وق
ــه الصحّية حينها،  ــهر األوىل والتي أّدت لتدهور حالت ــجنه يف األش الوالد وظروف س

مشريا إىل أنه سيتحدث عنه يف الوقت املناسب بإذن الله تعاىل.
ــرست  كثرياً، يف  ــعودية خ ــل إن الدولة  الس ــا الجبي ــال الباحث مهن ــن جهته ق م
ــريا إىل أن كل حاالت االعتقال السيايس، تزيد التوتر  ــيخ العودة ، مش ــتهداف الش اس
ــألة  ــيخ مجددا للخطر مس ــعب يف تعريض حياة الش ــط عىل ضمري الش إّال أن الضغ

يف غاية الحرج.
ــارشة بإمكانية  ــة غري مب ــب فيها بطريق ــرش تغريدة رح ــودة بعدما ن ــف الع وأوق
ــعودية واإلمارة الصغرية مقطوعة  التوصل إىل حل لالزمة مع قطر. والعالقات بني الس
ــة بدعم تنظيمات  ــام الرياض للدوح ــو2017 عىل خلفية اته ــذ الخامس من يوني من

متشددة يف املنطقة.
يشار إىل ان العودة من أبرز وجوه ”تيار الصحوة“ الذي ينظر إليه عىل أنه قريب 

من جماعة األخوان املسلمني التي تحظرها اململكة.
اسبانيا توقف

ــويد، كندا، فنلندا، الرنويج، بلجيكا  وبقرار املنع هذا، تنضم مدريد إىل كل من الس
ــعودية بأي معدات عىل خلفية  و أملانيا التي منعت عىل رشكاتها الحربية تزويد الس
ــة بالغة يف إقناع  ــعودية صعوب ــرب التي يقودها التحالف عىل اليمن. وتجد الس الح
ــوق املدنيني يف اليمن، خاصة مع  ــة بعدم انتهاك التحالف العربي لحق الدول الغربي

تزايد قصف املدنيني يف املستشفيات واملدارس واملدن.
ــبانيا زودت دول التحالف العربي بمعدات  ــنوات 2015 و2017 كانت إس ــني س وب
حربية تتجاوز قيمتها ملياراً ومائتي مليون يورو. أما سنة 2017 فقد اقتنت الرياض 
ــد، تتنوع بني  ــكرية من مدري ــن املعدات العس ــون يورو م ــاوز قيمته 270 ملي ــا تتج م
قواعد إطالق الصواريخ، قنابل يدوية وذخائر، لتصبح السعودية بذلك الزبون األول 

إلسبانيا خارج اإلتحاد األوروبي ودول النيتو.


