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سگرتريو التحرير

صنعاء / سبأ 
ــف  تحال ــارات  غ ــة  حصيل أن  ــة  الصح وزارة  ــرت  ذك
العدوان السعودية عىل منطقة كيلو 16 رشق الحديدة 15 

شهيداً وعرشات الجرحى .
ــكان بشدة جرائم  وأدانت وزارة الصحة العامة والس
ــرش غارات  ــن ع ــرث م ــتهدافه بأك ــدوان واس ــف الع تحال
ــكان واألعمال  منطقة كيلو 16 يف الحديدة املأهولة بالس
ــة  وإصاب ــهاد  استش إىل  أدى  ــا  م ــع  واملصان ــة  التجاري

العرشات من املواطنني.
ــبأ) أن طريان  ــان تلقته (س ــوزارة يف بي ــت ال وأوضح
ــعاف  ــعاف من الدخول وإس ــيارات اإلس العدوان منع س

الجرحى حتى اللحظة.
كما استنكرت بشدة استهداف طريان العدوان لفرزة 
صنعاء يف نفس املنطقة والتي تكتظ باملسافرين من وإىل 
ــواق ومحالت تجارية ما أدى إىل  الحديدة وبجانبها أس

سقوط شهداء وجرحى.
ــعاف  ــعاف إس ــتطع فرق اإلس ــان " لم تس ــال البي وق
ــبب استهداف الطريان  ــال الضحايا بس الجرحى وانتش

لهم وكل يشء يتحرك عىل األرض".
وطالب البيان اللجنة الدولية للصليب األحمر الدويل 

ــال الضحايا  ــؤوليتها والتحرك النتش ــالع بمس لالضط
وإسعاف الجرحى.

ــن  ــكان ع ــة والس ــة العام ــربت وزارة الصح ــذا وع ه
ــدا وبقية  ــدا وهولن ــا وبولن ــف دول بوليفي ــا ملوق تقديره
الدول الحرة عىل مواقفها القوية يف   مجلس األمن والتي 
طالبت بفتح دائم ملطار صنعاء الدويل لتسهيل األعمال 

اإلنسانية ونقل املرىض والجرحى وإدخال األدوية .
ــخة  ــبأ) نس ــت وزارة الصحة يف بيان تلقت (س وثمن
ــع  ــول البضائ ــهيل وص ــدول إىل تس ــك ال ــوة تل ــه دع من
ــكرية  واألدوية إىل ميناء الحديدة وإيقاف األعمال العس

يف الساحل الغربي .
ودعت وزارة الصحة هذه الدول وبقية دول العالم إىل 
ــال وزراء الصحة لديها لزيارة اليمن واالطالع عىل  إرس

حقيقة األوضاع عن قرب .
ــر التي  ــن أن التقاري ــم م ــىل الرغ ــه ع ــارت إىل أن وأش
ــن تمثل  ــاني يف اليم ــي واإلنس ــخص الوضع الصح تش
ــديدة إال أنها ال تصل إىل واحد باملائة  ــاة ش كارثة ومأس
ــراء العدوان  ــع ج ــىل أرض الواق ــع ع ــة الوض ــن حقيق م
ــعودية  ــادة أمريكا والس ــف بقي ــدول التحال والحصار ل

واإلمارات منذ ألف و 270 يوماً .

ثمنت مواقف عدد من الدول في مجلس األمن لمطالبتها بفتح مطار صنعاءثمنت مواقف عدد من الدول في مجلس األمن لمطالبتها بفتح مطار صنعاء

الصحة: الصحة: ١٥١٥ شهيداً وعشرات الجرحى بغارات للعدوان السعودي على منطقة كيلو  شهيداً وعشرات الجرحى بغارات للعدوان السعودي على منطقة كيلو ١٦١٦ بالحديدة بالحديدة

صنعاء / سبأ 
ــام رشف  ــى وزير الخارجية املهندس هش التق
عبدالله أمس املمثل املقيم لألمم املتحدة منسقة 

الشؤون اإلنسانية يف اليمن ليز غراندي.
ــال  ــري أعم ــة س ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ ج
ــج ووكاالت األمم املتحدة العاملة  منظمات وبرام
ــبيل  س يف  ــة  الراهن ــة  املرحل ــالل  خ ــن  اليم يف 
ــراء  ــي ج ــعب اليمن ــاة الش ــن معان ــف م التخفي

استمرار العدوان والحصار.
ــود  جه ــة  الخارجي ــر  وزي ــن  ثم ــاء  اللق ويف 
منظمات وبرامج ووكاالت األمم املتحدة ملساعدة 
ــدوان منذ 26  ــببها الع ــي س ــه الت ــن يف محنت اليم

مارس 2015م.
ــذي تتجه فيه حكومة  ــح أنه يف الوقت ال وأوض
ــني  املواطن ــاعدة  ملس ــول  حل ــاد  إليج ــاذ  اإلنق
ــتقدام مساعدات وتمهيد الطريق  والنازحني واس
ــالم املرشف،  ــة والس ــية العادل ــوية السياس للتس
يأتي من الطرف اآلخر املوايل للعدوان من يحاول 

رضب وإعاقة جهود إحالل السالم.
ــاة  معان ــتمرار  اس إىل  رشف  ــر  الوزي ــار  وأش

ــك  ــا يف ذل ــة بم ــاع الراهن ــراء األوض ــني ج اليمني
ــرىض والذين هم  ــن امل ــرشات اآلالف م ــاة ع معان
ــة تعنت تحالف  ــالج يف الخارج نتيج بحاجة للع
العدوان وما يسمى بحكومة هادي بعدم السماح 
ــام الرحالت  ــار صنعاء الدويل أم ــادة فتح مط بإع
ــباب  ــون هناك أس ــة دون أن يك ــة واملدني التجاري

الستمرار الحصار والحظر عىل مطار صنعاء.
ــىل تعاون  ــة التأكيد ع ــر الخارجي ــدد وزي وج
ــم  ــات األم ــع منظم ــاذ م ــة اإلنق ــوزارة وحكوم ال
ــة بما  ــات الدولي ــا وكل املنظم ــدة ووكاالته املتح

يمكنها من تنفيذ أنشطتها وبرامجها املختلفة .
ــن تقديرها  ــدي ع ــت غران ــا أعرب ــن جانبه م
لجهود السلطات املعنية بحكومة اإلنقاذ الوطني 
ــم املتحدة  ــات األم ــام منظم ــهيل مه ــاه تس باتج

وطواقمها البرشية.
ــتقوم بها  ــطة التي س ــتعرضت أهم األنش واس
ــن  باليم ــة  العامل ــانية  اإلنس ــات  املنظم ــب  مكات
ــة املعنية للنازحني  بالتعاون مع الوحدات املحلي
ــذاء واحتياجات مدينة الحديدة  ومنها توفري الغ
وإصالح األرضار التي تعرضت لها البنى التحتية 

وتوفري الوقود للمستشفيات ومحطات املياه.
ــام  ــر الخارجية املهندس هش ــش وزي ــا ناق كم
ــد الله أمس  مع املمثل املقيم للمفوضية  رشف عب
ــامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان بصنعاء  الس
ــاالت التعاون  ــد العبيد، مج ــور العبيد أحم الدكت

بني اليمن واملفوضية وسبل تعزيزها وتطويرها.
ــة للممثل  ــلم وزير الخارجي ــالل اللقاء س وخ
ــم املتحدة  ــامي لألم ــالة للمفوض الس ــم رس املقي
ــبة  ــليت، بمناس ــيل باش ــان ميش ــوق اإلنس لحق

توليها مهام منصبها الجديد .
ــامي إىل زيارة  ودعا الوزير رشف املفوض الس
الجمهورية اليمنية لالطالع عىل حقيقة األوضاع 
ولفت انتباه املجتمع الدويل إىل ما يجري يف اليمن 
ــاني  ــاكات صارخة للقانون الدويل اإلنس من انته
ــبق لها  ــان لم يس ــون الدويل لحقوق اإلنس والقان

مثيل.
ــتعداد  ــالة االس ــد وزير الخارجية يف الرس وأك
ــة إليها،  ــام املوكل ــليت، يف امله ــع باش ــاون م للتع
ــان  ــل من أجل حماية وتعزيز حقوق اإلنس والعم
يف اليمن وإحالل السالم العادل واملرشف للشعب 

اليمني.
ــاذ الوطني  ــة اإلنق ــر حكوم ــرب عن تقدي وأع
ــم  ــامي لألم ــوض الس ــا املف ــي بذله ــود الت للجه
ــان السابق األمري زيد رعد  املتحدة لحقوق اإلنس

الحسني.
ــلم وزير الخارجية املمثل املقيم رسالة  كما س
للمفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 
ــان، بشأن  ورئيس وأعضاء مجلس حقوق اإلنس
ــدة لحقوق  ــامي لألمم املتح ــوض الس ــر املف تقري
ــل إليها  ــي توص ــج الت ــن للنتائ ــان املتضم اإلنس
ــني البارزين،  ــني واإلقليمي ــرباء الدولي ــق الخ فري
واملعروض عىل الدورة الحالية التاسعة والثالثني 
ــده بجنيف خالل  ــان املنعق ملجلس حقوق اإلنس
الفرتة 28-10 سبتمرب الجاري، والدور املعول عىل 

أعضاء مجلس حقوق اإلنسان يف هذا الشأن.
ــور العبيد أحمد العبيد،  من جانبه جدد الدكت
ــامية بحماية وتعزيز حقوق  التزام املفوضية الس
اإلنسان يف اليمن السيما خالل الظروف الصعبة 

التي تمر بها.

التقى منسقة الشؤون اإلنسانية والممثل المقيم لمفوضية حقوق اإلنسان باألمم المتحدة التقى منسقة الشؤون اإلنسانية والممثل المقيم لمفوضية حقوق اإلنسان باألمم المتحدة 

ــبب معاناة عشرات اآلالف من المرضى ــبب معاناة عشرات اآلالف من المرضىتعنت حكومة المرتزقة بعدم فتح مطار صنعاء س ■■  تعنت حكومة المرتزقة بعدم فتح مطار صنعاء س
ــان إلى زيارة  اليمن واالطالع على حقيقة األوضاع الناجمة عن انتهاكات العدوان ــامي لحقوق اإلنس ــان إلى زيارة  اليمن واالطالع على حقيقة األوضاع الناجمة عن انتهاكات العدواندعوة المفوض الس ــامي لحقوق اإلنس ■■  دعوة المفوض الس

وزير الخارجية: قوى العدوان تتفانى لعرقلة جهود حكومة وزير الخارجية: قوى العدوان تتفانى لعرقلة جهود حكومة 
االنقاذ لمساعدة المواطنين والنازحين وأي حل سلمياالنقاذ لمساعدة المواطنين والنازحين وأي حل سلمي

الثورة/ محافظات/ محمد املشخر / سبأ
ــان  واعي ــائخ  ومش ــاء  ابن ــم  نظ
ــدراء  وم ــة  االجتماعي ــخصيات  والش
ــة  بمديري ــة  التنفيذي ــب  املكت ــوم  عم
الرشية يف محافظة البيضاء أمس وقفة 
ــازر  بمج ــد  للتندي ــربى  ك ــة  احتجاجي
ــم واستمرار  ــعودي الغاش العدوان الس

الحصار  عىل اليمن.
وخالل الوقفة أكد مدير عام مديرية 
ــيل إدريس انه  ــارس ع ــيخ ي الرشية الش
رغم استمرار مجازر العدوان والحصار 
ــموخا  ــي يزداد ش ــعب اليمن إال أن الش
ــدوان  الع ــوى  ق ــة  مواجه يف  ــا  وثبات
ومرتزقتهم الذين يستهدفون بعدوانهم 
ــال دون أي  ــاء واألطف وجربوتهم النس
ــاني.   إنس أو  ــي  أخالق أو  ــي  دين وازع 
مؤكدا عىل رضورة توحيد كافة الجهود 
ــاك  تح ــي  الت ــرات  املؤام كل  ــة  ملواجه
ــي  وتفويت الفرصة  ــعب اليمن ضد الش
ــي تريد جلب  ــىل القوى اإلرهابية الت ع
ــق،  املناط ــض  بع يف  ــار  والدم ــراب  الخ
ــؤولياتهم  ــل مس ــع لتحم ــا الجمي داعي
ــدوان ومرتزقتهم  ــوى الع يف مواجهة ق
ــرشف باملال  ــزة وال ــات الع ــم جبه ودع
ــة التالحم  ــال. .مؤكداً عىل أهمي والرج
ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــاف  واالصطف

والدفاع عن العزة  والكرامة.
ــس  أهمية  ــام إدري ــر الع ــد املدي وأك
وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة 
ــن أولويات  ــك م ــار ذل ــة باعتب الداخلي
ــىل رضورة الوقوف  ــددا ع املرحلة .مش
ــتهدف  ــدا ضد أي أعمال تس صفا واح

زعزعة األمن واالستقرار.
ــة  الوقف يف  ــاركون  املش ــرب  وع
ــل  وكي ــا  حرضه ــي  الت ــة  االحتجاجي
ــني  حس ــة  والرياض ــباب  الش ووزارة 
ــس املحيل  ــني عام املجل ــي وأم الخوالن
بمديرية الرشية يحيى صالح الراجحي 
ــباب والرياضة  ــب الش ــر عام مكت ومدي
ــامي  ومدير  باملحافظة نارص عيل الغش
ــباب والرياضة  عام األندية بوزارة الش
طه تاج الدين وقيادات السلطة املحلية 
والتنفيذية  والشخصيات االجتماعية 
ــن  ع  ، ــة  الرشي ــة  بمديري ــان  واألعي
ــديد ملا يرتكبه العدوان  استنكارهم الش
ــن جرائم حرب  ــعودي األمريكي م الس
ــد بالدنا وحصار جائر  عبثية ناقمة ض

استهدف مقومات الحياة.
ــة  ــن الوقف ــادر ع ــان الص ــد البي وأك
ــاء  أبن ــل  قت يف  ــدوان  الع ــتمرار  اس أن 
ــاء واألطفال  ــعب اليمني من النس الش
ــري املمتلكات  ــيوخ والرجال وتدم والش
ــى التحتية وكل  العامة والخاصة والبن

ــار الجائر  ــية والحص ــم الوحش الجرائ
ــار يف  ــة ع ــي وصم ــعب اليمن ــىل الش ع
ــقط  ــني تاريخ دول العدوان ولن تس جب

بالتقادم .
ــة  الوقف يف  ــاركون  املش ــا  وحي
االحتجاجية االنتصارات التي يحققها 
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط
ــرشف.  ــزة وال ــات الع ــف جبه يف مختل
ــيواصل  ــعب اليمني س مؤكدين أن الش
ــدوان والدفاع  ــود يف مواجهة الع الصم

عن الوطن وسيادة أراضيه .
التضحيات  أمام  ــاركون  ووقف املش
ــطرها أبطال الجيش واللجان  التي يس
ــة وما وراء  ــعبية يف ميادين البطول الش
ــدوان  الع ــوى  ق ــة  مواجه يف  ــدود  الح
ومرتزقته وتكبيد العدو  خسائر فادحة 

يف األرواح والعتاد يف مختلف املواقع.
ــات  منظم ــة  كاف ــاركون  املش ــا  ودع
ــان  اإلنس ــوق  وحق ــي  املدن ــع  املجتم
ــىل  ــة وع ــة ذات الصل ــة والدولي املحلي
ــدة إىل اثبات صدق  ــها األمم املتح رأس
ــالل إيقاف  ــن خ ــانية م ــا اإلنس مهمته
ــار املفروض عىل  ــدوان ورفع الحص الع

بالدنا.
ــاء قبيل يف مديرية  إىل ذلك ناقش لق
ــز رفد  ــات تعزي ــعد آلي ــس بني س خمي
ــيد والنفري  التحش ــل  ــات وتفعي الجبه

لدعم املرابطني .
ــائخ  مش ــم  ض ــذي  ال ــاء  اللق ــد  وأك
ــؤويل املديرية ومدير عام املديرية  ومس
ــة دور وجهاء  ــيل امللحاني علی أهمي ع
ــاركة يف  ــزل للمش ــری والع ــاء الق وأمن
ــد جبهات  ــة العامة لرف ــالت التعبئ حم

العزة والكرامة باملال والرجال.
ــت  حث ــات  كلم ــت  ألقي ــاء  اللق ويف 
ــة  لتوعي ــل  املتواص ــيق  التنس ــی  عل
ــداف  ــات وأه ــع بمخطط ــراد املجتم أف
ــدي لها  ــدوان ورضورة التص ــوی الع ق
ــز الصمود  ــتمرة لتعزي ــة املس والتوعي

والتالحم .
ــعد  ــل خميس بني س ــددت قبائ وج
ــش  الجي ــال  أبط ــم  دع ــتعدادها  اس
ــعبية لتعزيز االنتصارات  واللجان الش
ــالل  واالحت ــزو  الغ ــوی  بق ــل  والتنكي

ومرتزقتها يف مختلف جبهات القتال. 
ــة العاصمة أمس  ــت بأمان ــا نظم كم
ــاً  ــات دعم ــف املديري ــات يف مختل وقف
ــة  ــب بالورق ــاً للتالع ــات ورفض للجبه

االقتصادية تحت شعار "هبة يمانية".
وأكد املشاركون يف الوقفات بحضور 
ــو  ــاد وعض ــود ُعب ــة حم ــني العاصم أم
ــورى خالد املداني ووكالء  مجلس الش
ــاعدين  ــة والوكالء املس ــة العاصم أمان
ــدراء  وم ــة  املحلي ــس  املجال ــاء  وأعض
ــائخ  واملش ــات  املديري ــاء  وأمن ــوم  عم
ــة,  ــخصيات االجتماعي ــال والش والعق
ــود يف مواجهة العدوان  ــتمرار الصم اس
ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا 

وإنسانا.
ــدوان  الع ــرب  ح أن  إىل  ــاروا  وأش
ــعب اليمني  ــن تثني الش ــة ل االقتصادي
عن الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره 

وإفشال مخططات العدوان.
ــادرة عن الوقفات  ودعت بيانات ص
ــة لرفد  ــن إىل الهب ــال اليم ــباب ورج ش
ــاحل  الس ــة  جبه ــة  وخاص ــات  الجبه
ــم  دع ــتمرار  واس ــدود  والح ــي  الغرب
ــال حتى تطهري  الجبهات بالرجال وامل

الوطن من دنس الغزاة.
ودعت البيانات إىل تحييد االقتصاد 
ــدوان للورقة  ــتخدام الع .. مؤكدة أن اس
ــود اليمنيني  ــة لن يكرس صم االقتصادي

ولن يوهن عزيمتهم.
كما دعت أبناء املحافظات الجنوبية 
املحتلة إىل االستمرار يف الثورة يف وجه 
ــعودي، الذي  ــي والس ــل اإلمارات املحت
ينتهك األعراض وينهب ثروات الوطن.
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صنعاء/ سبأ
يف  ــة  العاصم ــة  بأمان ــيل  املح ــس  املجل ــش  ناق
اجتماعه أمس برئاسة أمني العاصمة حمود محمد 
ــة بتأهيل وتطوير  ــن املواضيع املتصل ُعباد عدداً م

البنى التحتية والخدمية بكافة املديريات.
ــتمرار العدوان  ــة العاصمة اس ــيل أمان وأدان مح
ــكاب املجازر  ــعودي اإلماراتي يف ارت األمريكي الس
ــري البنى  ــني وتدم ــال واملدني ــاء واألطف ــق النس بح

التحتية الخدمية واستهداف االقتصاد الوطني.
ــيد  التحش ــتمرار  اس ــيل  املح ــس  املجل ــد  وأك
ــة بالرجال  ــزة والكرام ــد جبهات الع ــة لرف والتعبئ
واملال وتسيري القوافل الغذائية بما يعزز من صمود 

أبطال الجيش واللجان الشعبية .
ــة التجهيزات  ــتكمال كاف ــر محيل األمانة اس وأق
ــاء بأعياد  ــة العاصمة لالحتف ــريات لتهيئ والتحض

الثورة اليمنية.
ــني العاصمة تقريرا  ــتعرض أم ويف االجتماع اس
ــالل الفرتة  ــي قدمت خ ــتوى الخدمات الت ــن مس ع
ــات والصيانة  ــل والرتميم ــال التأهي ــابقة وأعم الس
ــية والجوالت  ــوارع الرئيس ــملت كافة الش ــي ش الت

والتقاطعات بالعاصمة.
ــدداً من  ــنت ع ــار إىل أن أمانة العاصمة دش وأش
ــاد الثورة  ــبة أعي ــاريع التأهيل والرتميم بمناس مش
ــارع  ــملت مرشوع إعادة تأهيل ش اليمنية والتي ش
ــى الجمنة ومطار  ــتني من جولة املصباحي حت الس

ــلم  ــاب اليمن إىل دار س ــن ب ــارع تعز م ــاء وش صنع
ــارع خوالن من جولة املرور إىل جولة  ,إضافة إىل ش
ــاء منطقة  ــل مدينة صنع ــيل إىل جانب مدخ الحثي

الصباحة حتى عرص .
ــاريع التي تم تنفيذها وقيد  وأكد عىل أهمية املش
ــة املديريات  ــوارع بكاف ــل أحياء وش ــذ لتأهي التنفي
ــاء الروضة  ــملت أحي ــري والتي ش ــرص الحج بال
ــبعني وغريها من  ــدة والس ــعوب وح ــراف وش والج

األحياء .
ــة الذي  ــارة العاصم ــرشوع إن ــاد إىل م ــت عب ولف
ــتهدف  ــينه خالل الفرتة املاضية والذي اس تم تدش
ــية  ــوارع الرئيس ــارة الش ــه األوىل إن ــالل مرحلت خ
ــة املديريات من خالل  ــات والجوالت بكاف والتقاطع
ــاون مع  ــتدامة عرب التع ــادر للطاقة مس ــني مص تأم
ــة الخاصة ..  ــاص واملحطات الكهربائي القطاع الخ
ــخري مكتب األشغال إمكانياته وتجهيز  مشيداً بتس
ــه إلنجاح املرحلة  ــت فرق للعمل امليداني ودعم س

األوىل من مرشوع إنارة العاصمة.
ــارة ثالثة  ــة عن مرشوع إن ــف أمني العاصم وكش
ــية بالرشاكة  ــود كهربائي بالطاقة الشمس آالف عم
ــيتم إطالقه خالل األيام  مع األمم املتحدة والذي س

القادمة.
ــة وترميم نحو 70  ــم تأهيل وصيان ــح أنه ت وأوض
ــاء من خالل  ــق األحي ــية ومن حدائ ــة رئيس حديق
ــطحات الخرضاء  ــل املس ــط وتأهي ــادة التخطي إع

ــا  ــا ومرافقه ــة ألعابه ــجار وصيان ــا باألش وزراعته
ــة وترميم عدد من  ــم تأهيل وصيان ــا إىل أنه ت .. الفت
النوافري بالحدائق والشوارع الرئيسية والتقاطعات 
ــة املديريات ما أضفى مظهر جمايل  والجوالت بكاف

للعاصمة صنعاء.
ــاه والرصف الصحي  ــاريع املي ويف ما يخص مش
ــاريع وأعمال  ــة أنه أتم تنفيذ مش ــد أمني العاصم أك
ــاه والخزنات املركزية  ــبكات املي تأهيل وصيانة لش

ــني حاجيات األحياء يف املديريات  باإلضافة إىل تأم
ــن من  ــدد ومعل ــو مح ــق ما ه ــرشب وف ــاه ال ــن مي م
ــني عدد من  ــة املياه باألمانة .. الفتاً إىل تدش مؤسس
ــراء علب  ــي بمنطقة حم ــرصف الصح ــاريع ال مش
ــرب املناطق ذات  ــي تعد من أك ــبعني والت بمدرية الس

الكثافة السكانية.
ــود لخلق  ــد الجه ــني العاصمة إىل حش ــا أم ودع
ــر العاصمة من  ــني مظه وعي بيئي وصحي وتحس

ــتمرارية  ــادة النظر يف منهجية تضمن اس خالل إع
ــت يف امليدان  ــاً إىل الجهود التي بذل ــة .. الفت النظاف
ــاعة يف متابعة  خالل الفرتة املاضية وعىل مدار الس

أعمال النظافة بكافة شوارع وأحياء العاصمة.
ــني  ــود أم ــاد بجه ــد أش ــيل ق ــس املح وكان املجل
ــات املتخصصة يف مختلف  العاصمة وكافة القطاع
ــروف  الظ ــل  ظ يف  ــة  والخدمي ــة  الحيوي ــاالت  املج

الصعبة التي يمر بها الوطن.
ــتمرار يف إزالة  ــىل أهمية االس ــدد املجلس ع وش
ــوارع  ــوائيات بش ــوهات أو عش أي مخالفات أو تش
ــود مخالفات تعترب  ــة.. الفتاً إىل وج ــواق األمان وأس
ــوه املنظر الجمايل  ــارع العام وتش ــداء عىل الش اعت

وتعيق الحركة املرورية.
ــب التنفيذية  ــكر للمكات ــائل ش ــر تحرير رس وأق
ــائل تنبيه  التي حققت إيرادات مقارنة للربط ورس
ــب التي لم تحقق املطلوب يف جانب تحصيل  للمكات

اإليرادات.
ــة  ألمان ــاعد  املس ــل  الوكي ــاع  االجتم ــرض  ح
ــر  ــي ومدي ــم الحوث ــدس عبدالكري ــة املهن العاصم
ــن  ــة العاصمة املهندس حس ــة بأمان ــة الفني الرقاب
ــة املهندس  ــغال العام ــي ومدير مكتب األش الديلم

عبدالسالم الجرادي وعدد من املعنيني .
ــاد، أمس  ــود ُعب ــني العاصمة حم ــد أم ــا تفق كم
ــة بمحيل  ــؤون االجتماعي ــس لجنة الش ــه رئي ومع
األمانة حمود النقيب، عدداً من املشاريع الخدمية 

بمديريتي آزال وبني الحارث.
ــب ومعهما وكيال  ــة والنقي ــني العاصم واطلع أم
ــم الحوثي  ــاعدان املهندس عبدالكري ــة املس األمان
ــل بمرشوع صيانة  ــري العم وناجي القويس, عىل س
ــيك  ــرصف الصحي بمنطقة مس ــبكة ال ــذ ش وتنفي

والرصف الحجري للشارع.
ــري العمل  ــني العاصمة ومرافقوه س ــا تفقد أم كم
ــهداء  ــة ش ــل وترميم مدرس ــادة تأهي ــرشوع إع بم
ــف  ــة 15 أل ــارث بتكلف ــي الح ــة بن ــة بمديري الجوي
ــاعد الحوثي إىل  ــتمعوا من الوكيل املس دوالر، واس
ــتملت عىل أعمال  رشح عن أعمال الرتميم التي اش
ــة وصيانة  ــم جدران وفصول وصاالت املدرس ترمي

مرافقها والرصف الصحي.
ــات الكادر  ــود وثب ــة بصم ــني العاصم ــاد أم وأش
ــدراس األمانة خالل الثالثة  الرتبوي والتعليمي بم
ــتمرار العملية  ــاً إىل أن اس ــة .. الفت ــوام املاضي األع
ــني  ــود املعلم ــل صم ــة كان بفض ــة باألمان التعليمي

والكادر الرتبوي.
ــة باألمانة  ــلطة املحلي ــرص الس ــاد ح ــد ُعب وأك
ــتمرار  ــأنها ضمان اس عىل بذل الجهود التي من ش
ــات أمانة العاصمة .. داعياً  التعليم بمدارس مديري
الجميع إىل بذل مزيد من الجهود لتحسني مستوى 

الخدمات باألمانة.
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