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سگرتريو التحرير

محافظات /محمد صالح املشخر/سبأ  
ــاء  ووجه ــان  وأعي ــخ  ومشائ ــاء  أبن ــم  ُنظ
ــب  املكات ــدراء  وم ــة  االجتماعي ــات  والشخصي
التنفيذي وأعضاء املجالس املحلية  يف مديرية 
ــة البيضاء وقفة احتجاجية  ذي ناعم بمحافظ
ــعودي األمريكي  ــد بجرائم العدوان الس للتندي

عيل اليمن .
ــام  ــني ع ــا أم ــي حرضه ــة الت ــالل الوقف وخ
ــد  محم ــرض  الخ ــة  باملديري ــيل  املح ــس  املجل
ــم  ــة ذي ناع ــام مديري ــر ع ــد مدي ــي، أك املرشق
ــه رغم استمرار  ــيل محمد العمري  ان الشيخ  ع
ــب  الشع أن  اال  ــار  والحص ــدوان  الع ــازر  مج
ــا يف مواجهة قوى  ــزداد شموخا وثبات اليمني ي
العدوان ومرتزقتهم الذين يستهدفون بعدوانهم 
وجربوتهم النساء واألطفال دون أي وازع ديني 
ــىل رضورة  ــدا ع ــاني.  مؤك ــي أو إنس أو أخالق
توحيد كافة الجهود ملواجهة كل املؤامرات التي 
ــت الفرصة  ــب اليمني  وتفوي ــاك ضد الشع تح
ــد جلب الخراب  ــىل القوى اإلرهابية التي تري ع
ــع  الجمي ــا  داعي ــق،  املناط ــض  بع يف  ــار  والدم
ــؤولياتهم يف مواجهة قوى العدوان  لتحمل مس
ــرشف  وال ــزة  الع ــات  جبه ــم  ودع ــم  ومرتزقته
ــع إىل التالحم  ــا الجمي ــال. .داعي ــال والرج بامل
ــدوان والدفاع عن  ــاف يف مواجهة الع واالصطف

العزة  والكرامة.
ــة وحدة  ــري   أهمي ــام العم ــر الع ــد  املدي وأك
ــة الداخلية  ــك الجبه ــي وتماس ــف الوطن الص
ــن أولويات املرحلة .مشدداً عىل  باعتبار ذلك م
ــال  ــد أي أعم ــدا ض ــا واح ــوف صف رضورة الوق

تستهدف زعزعة األمن واالستقرار. 
ــرار  استم ــة  الوقف يف  ــون  املشارك ــر  واستنك
ــة وجرائمه  ــاء تهام ــىل أبن ــدوان ع ــد الع تصعي
املتواصلة باستهداف املواطنني يف كيلو 16والتي 

راح ضحيتها عرشات الشهداء والجرحى.
ــاحل  ــوا إىل هبة شعبية لرفد جبهة الس ودع
ــى  ــه حت ــدوان ومرتزقت ــة الع ــي ومواجه الغرب

تطهري الوطن من دنس الغزاة.
ــة أبناء الشعب  ــا املشاركون يف الوقف كما دع
ــاحل والرد  ــي إىل التحرك لرفد جبهة الس اليمن
ــوة  ــىل الق ــن ع ــدوان .. مؤكدي ــم الع ــىل جرائ ع
ــري االستمرار يف  ــة وسالح الجو املس الصاروخي

توجيه الرضبات املوجعة للعدو ومرتزقته.
ــي يحققها أبطال  ــادوا باالنتصارات الت وأش
ــاحل  ــان الشعبية يف جبهة الس الجيش واللج

الغربي وصد زحوفات العدوان .
ــة  ــم  الوحشي ــذه الجراي ــان  إن ه ــال البي وق
ــماوية  تتناىف مع القيم واألعراف والديانات الس
ــانية . مؤكدا   واألعراف والقوانني الدولية واإلنس
ــب  ــاء الشع ــل أبن ــدوان يف قت ــرار الع أن استم

اليمني من النساء  واألطفال والشيوخ والرجال 
ــي  ــة والبن ــة والخاص ــات العام ــري املمتلك وتدم
ــار  ــة والحص ــم الوحشي ــل الجرائ ــة وك التحتي
ــار يف  ــي وصمة ع ــب اليمن ــىل الشع ــر ع الجائ
ــقط بالتقادم  جبني تاريخ دول العدوان ولن تس
. مؤكدين أن الشعب اليمني سيواصل الصمود 
يف مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وسيادة 

أراضيه. 
ــي  ــات الت ــام التضحي ــون أم ــف املشارك ووق
ــان الشعبية يف  ــطرها أبطال الجيش واللج يس
ميادين البطولة ويف ما وراء الحدود يف مواجهة 
ــائر  ــوى العدوان ومرتزقته وتكبيد العدو  خس ق

فادحة يف األرواح والعتاد يف مختلف املواقع.
ــع  ــات املجتم ــة منظم ــون كاف ــا املشارك ودع
ــة والدولية ذات  ــان املحلي املدني وحقوق اإلنس
ــدة إىل إثبات  ــم املتح ــىل رأسها األم ــة وع الصل
ــالل إيقاف  ــن خ ــانية م ــا اإلنس ــدق مهمته ص

العدوان ورفع الحصار املفروض عىل بالدنا.
ــس  ــة إب أم ــاع بمحافظ ــش اجتم ــا ناق كم
ــالح الرتتيبات  ــظ عبدالواحد ص برئاسة املحاف
ــاح  ــة صب ــرية جماهريي ــم مس ــة لتنظي الخاص
ــرب االقتصادية  ــوم  للتنديد بالحصار والح الي
ــي  ــة الت ــب بالعمل ــع والتالع ــة التجوي وسياس

تمارسها قوى العدوان ضد الشعب اليمني.
ــم أمني عام  ــذي ض ــاع ال ــرض االجتم واستع
ــني الورايف ووكالء  املجلس املحيل للمحافظة أم
املحافظة ومدراء عموم املكاتب التنفيذية وعدد 
ــتوى اإلعداد للمسرية  من مدراء املديريات مس

الحاشدة بمدينة إب.
ــالح الوكالء  ــث املحافظ ص ــاع ح ويف االجتم
ــىل  ــات ع ــة واملديري ــب التنفيذي ــدراء املكات وم
ــرية  باملس ــة  الخاص ــام  امله ــة  كاف ــال  استكم

والتفاعل واملشاركة الواسعة فيها.
ــة  سياس إب  ــة  محافظ ــاء  أبن ــض  رف ــد  وأك
ــار لكرس إرادة الشعب اليمني  التجويع والحص

لتمرير مخططات قوى العدوان.
ــة  املحافظ ــاء  أبن ــالح  ص ــظ  املحاف ــا  ودع
بمختلف توجهاتهم للمشاركة الواسعة يف هذه 
املسرية إليصال مظلومية الشعب اليمني الذي 
ــارب أربع  ــذ ما يق ــدوان وحصار من ــرض لع يتع

سنوات.
ــي يف مديرية  ــل بني الجلب ــا نظمت قبائ كم
الرجم محافظة املحويت أمس وقفة احتجاجية 
ــه االقتصادية  ــدوان وحرب ــد بجرائم الع للتندي

التي تستهدف الشعب اليمني.
ويف الوقفة التي شارك فيها مشائخ ووجهاء 
ــداف  ــت أه ــات استعرض ــت كلم ــة ألقي املديري
ــة الشعب  ــتهدف عزة وكرام ــدوان التي تس الع
ــه وإركاعه بكل الطرق  اليمني ملحاولة إخضاع

والوسائل اإلجرامية.
و  ــعودي  الس ــني  النظام إرصار  أن  ــدت  وأك
ــا  وحصارهم ــة  العبثي ــا  حربهم يف  ــي  اإلمارات
ــع اليمنيني  ــق أي انتصار لرتكي ــم لن يحق الظال
ــة وشموخ..مطالبني املجتمع  ــل يزيدهم صالب ب
الدويل بالعدول عن موقفه وتواطؤه والنظر إلی 
ــي يتعرض لها  ــرب االقتصادية الت ــب الح عواق

الشعب اليمني.
ــات  ــود وثب ــی أن صم ــات إل ــارت الكلم وأش
ــن  ــج م ــم ستنس ــة قضيته ــني ومظلومي اليمني
ــوی  ــاعي ق ــدد مس يب ــوراً  ــس ن ــوط الشم خي
ــار مهما تمادت  ــل أحالمها تنه ــدوان ويجع الع

وأمعنت يف جرائمها ومرشوعها االستعماري.
ــاء الشعب  ــي أبن ــل بني الجلب ــت قبائ ودع
ــوف  ــم ورص الصف ــز التالح ــی تعزي ــي إل اليمن
ومواصلة رفد الجبهات لتطهري البالد من دنس 

املحتلني املعتدين.
ــا للجيش واللجان  وجددت تأييدها ودعمه
ــاعدات  ــال وقوافل املس ــة باملال والرج الشعبي
وتلبية نداء الواجب الوطني للتصدي للعدوان 

ومخططاته حتى تحقيق النرص.

ــه بمحافظة  ــة بيت الفقي ــم أبناء مديري ونظ
ــرب  بالح ــدا  تندي ــرية  مس ــس  أم ــدة  الحدي

االقتصادية والحصار الجائر.
ــرية التي شارك فيها  ــد املشاركون يف املس وأك
ــد البرشي ومدير مديرية  مرشف املحافظة أحم
ــن، االستمرار يف  ــل زي ــني سه ــت الفقيه حس بي
ــم للجيش  ــيري قوافل الدع ــات وتس ــد الجبه رف

واللجان الشعبية حتى تحقيق النرص.
ــرية من الدعوات  ــذر بيان صادر عن املس وح
ــداء وتجاهل تحالف  ــة حرف بوصلة الع الهادف
ــع  ــببوا يف تجوي ــن تس ــه الذي ــدوان ومرتزقت الع
ــار والحرب  ــالل الحص ــي من خ ــب اليمن الشع

االقتصادية .
إىل  ــي  اليمن ــب  الشع ــاء  أبن ــان  البي ــا  ودع
ــل االجتماعي  ــز التكاف ــود وتعزي ــر الجه تضاف
ــار خاصة مع  ــرار العدوان والحص يف ظل استم
ــدا باالنتصارات  ــداء واألرسى.. مشي أرس الشه
ــان  ــش واللج ــا الجي ــي يحققه ــوالت الت والبط

الشعبية يف الساحل الغربي.
ــم  ــف ودع ــدة الص ــز وح ــا إىل تعزي ــا دع كم
ــة العدوان  ــال والرجال يف مواجه ــات بامل الجبه
وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا 

وإنسانا.
ــو مدارس  ــو وتربوي ــالب ومعلم ــم ط كما نظ
ــة صنعاء  ــي بمحافظ ــي الرشق ــاع الجنوب القط
ــرار  ــداً بإستم ــة تندي ــات احتجاجي ــس وقف أم

العدوان والحصار.
ــع  املجتم ــات  الوقف يف  ــون  املشارك ــب  وطال
ــاف  ــؤول إليق ــدور املس ــالع بال ــدويل االضط ال
العدوان ورفع الحصار الجوي والربي والبحري 
ومحاكمة مرتكبي الجرائم التي يرتكبها تحالف 

العدوان بحق األطفال والنساء.
ــدة  املتح ــم  واألم ــن  األم ــس  مجل ــوا  وحمل
ــع  ــه ألبش ــدوان وارتكاب الع ــادي  ــؤولية تم مس

الجرائم بحق أرضا وإنسانا.

نددت بجرائم العدواننددت بجرائم العدوان

ــة   ــي ــاج ــج ــت ــة  تـــواصـــل الـــمـــســـيـــرات والـــوقـــفـــات االح ــي ــاج ــج ــت تـــواصـــل الـــمـــســـيـــرات والـــوقـــفـــات االح
اليمني الــشــعــب  ــار  ــص وح الــتــجــويــع  لــســيــاســة  ــة  ــض ــراف اليمنيال الــشــعــب  ــار  ــص وح الــتــجــويــع  لــســيــاســة  ــة  ــض ــراف ال

صنعاء / سبأ
ــوزراء وزير املالية  ــش نائب رئيس ال ناق
ــويل أمس مع  ــني عبدالله مقب الدكتور حس
ــة، الجوانب  ــني قطين ــظ صنعاء حن محاف

املتصلة باألوضاع املالية للمحافظة.
ــوزراء  ــب رئيس ال ــار نائ ــاء أش ويف اللق
ــرية  ــات األخ ــة إىل أن التوجيه ــر املالي وزي
ــة  التشغيلي ــات  النفق ورصف  ــالق  بإط
ــات  ــة االحتياج ــي ملواجه ــة تأت للمحافظ
ــال  األعم ــيري  لتس ــة  والرضوري ــة  الالزم

الخدمية يف املحافظة.
ــق الخطة  ــىل رضورة العمل وف ــد ع وأك
ــوارد وتنميتها ملواجهة  ــل امل املقرة لتحصي
ــع  الوض ــل  ظ يف  ــة  الحتمي ــات  االلتزام

ــة  أهمي إىل  ــا  الفت  .. ــن  الراه ــادي  االقتص
ــة ملختلف مكاتب  ــل دور لجان املتابع تفعي

املحافظة عىل مستوى جميع املديريات.
ــىل رضورة  ــويل ع ــور مقب ــدد الدكت وش
ــي والعمل  ــة الربط الشبك ــال عملي استكم
ــن وتحديث البيانات  ــه يف أرسع وقت ممك ب
ــة مراقبة  ــان عملي ــتمرة لضم ــورة مس بص

اإليرادات أوال بأول.
ــة ستعمل عىل  ــد أن وزارة املالي ــا أك كم
ــة للمحافظة يف  ــات الالزم ــري االحتياج توف
إطار اإلمكانيات املتاحة واملتوفرة .. مشيدا 
ــة  ــادة املحافظ ــا قي ــي تبذله ــود الت بالجه
ــة  اليومي ــاة  الحي ــىل  ع ــس  تنعك ــي  والت

للمواطنني.

ــن تقديره  ــظ صنعاء ع ــا عرب محاف فيم
ــات  النفق ــالق  بإط ــادرة  الص ــات  للتوجيه
ــهم  ــريا إىل أن ذلك سيس ــة .. مش التشغيلي
ــة  التنمي ــة  ــم عملي ــارش يف دع مب ــل  بشك
ــة  التنفيذي ــزة  األجه ــني  وتمك ــة  باملحافظ
ــال  ــاز األعم ــن إنج ــة م ــب الخدمي واملكات
ــة  العام ــة  الخط ــار  إط يف  ــا  إليه ــة  املوكل

للمحافظة.
وأشار املحافظ قطينة إىل انه تم تشكيل 
ــرادات وتنميتها  ــة مختصة ملتابعة اإلي لجن
ورفع التقارير التفصيلية عن نتائج أعمالها 

لقيادة املحافظة مبارشة وبصورة يومية.
ــل وزارة املالية لقطاع  ــاء وكي حرض اللق

التنظيم ورئيس املكتب الفني بالوزارة. 

خالل لقائه محافظ صنعاء:خالل لقائه محافظ صنعاء:

صنعاء / سبأ
ــة  ــال العام ــر األشغ ــن وزي دش
والطرق غالب مطلق أمس مرشوع 
ــاه  املي ــع  لتجمي ــزان  خ ــاء  إنش
ــيل  الغس ــام  أقس يف  ــتخدمة  املس
ــورة  الث ــتشفى  مس يف  ــة  والتحلي

العام بأمانة العاصمة.
ــه  ومع ــق  مطل ــر  الوزي ــع  واطل
ــتشفى الثورة العام  مدير عام مس
ــب،  ــف أبوطال ــور عبداللطي الدكت
ــال تنفيذ أعمال  ــىل سري استكم ع
ــة يف  ــوارع الخدمي ــم يف الش الرتمي
ــهيل  ــتشفى الثورة بهدف تس مس
ــات  ــذ الخدم ــرىض وتنفي ــل امل نق

الطبية بأقسام املستشفى.
أن  ــال  األشغ ــر  وزي ــح  وأوض
ــة  املرشوع الذي ينفذه فرع مؤسس
الطرق والجسور بأمانة العاصمة 
ــة  صيان ــدوق  صن ــن  م ــل  بتموي
ــادة تجميع  ــدف إىل إع ــرق يه الط

ــىل  ــيل الك ــام غس ــن أقس ــاه م املي
ــدف استخدامها يف  ــة به والتحلي
ــار  األشج وري  ــة  النظاف ــال  أعم

املحيطة باملستشفى.
ــال  األشغ وزارة  أن  إىل  ــار  وأش
ــالت  التدخ ــن  م ــري  الكث ــذ  تنف
ــاع الصحي  ــة لخدمة القط الطارئ
ومساعدته عىل أداء دوره يف توفري 
ــرىض يف  ــة للم ــات الصحي الخدم

ظل العدوان والحصار.
ــام  ــر ع ــن مدي ــه ثم ــن جانب م
وزارة  ــود  جه ــورة  الث ــتشفى  مس
ــاء خزان  بإنش املتمثلة  ــال  األشغ
ــوارع  ــة الش ــاه وصيان ــع املي تجمي

الخدمية واملحيطة باملستشفى.
ــال  األعم ــذه  ه أن  إىل  ــار  وأش
ــتشفى  املس يف  ــل  العم ــهل  ستس
ــرىض  امل ــل  نق ــة  عملي ــرس  وتي
ــة بني مختلف  ــراض الصحي واألغ
األقسام إىل جانب تحسني أعمال 

النظافة يف املستشفى.
ــر األشغال  ــد وزي ــك تفق إىل ذل
ــه وكيل أول  ــرق ومع ــة والط العام
ــد الذاري  ــدس محم ــوزارة املهن ال
ــرس الضياني يف  سري استكمال ج
ــرث منذ عام  ــني املتع شارع الخمس

2014م.
ــاول  مق ــن  م ــر  الوزي ــع  واستم
رشح  إىل  ــني  واملهندس ــرشوع  امل
ــاز يف املرشوع  ــتوى اإلنج عن مس

بحسب املواصفات الفنية.
ــال وجه فرع  ــان وزير األشغ وك
ــرق بأمانة  ــة للط ــة العام املؤسس
ــاعدة يف  العاصمة بالتدخل واملس
ــض املعالجات الفنية يف  إنجاز بع

مرشوع الجرس.
رافق الوزير مدير فرع املؤسسة 
ــة العاصمة  ــرق بأمان ــة للط العام

املهندس عبدالله الرعيني.

وزير األشغال يدشن مشروع إنشاء خزان مياه بمستشفى الثورةوزير األشغال يدشن مشروع إنشاء خزان مياه بمستشفى الثورة

صنعاء / سبأ
ــور  ــدويل الدكت ــاون ال ــط والتع ــر التخطي ــد وزي أك
ــوح امليدانية  ــذ املس ــة تنفي ــم أهمي ــز الكمي عبدالعزي
ــة واالجتماعية  ــب الخدمي ــة بالجوان ــة املعني النوعي
ــداد الخطط  ــؤرشات إحصائية إلع ــري بيانات وم لتوف
ــياسات يف  ــم الس ــالت ورس ــز التدخ ــة وتعزي العاجل

مختلف املجاالت.
ــار وزير التخطيط خالل افتتاح دورة تدريبية  وأش
ــات  ــة الخدم ــح خارط ــي ملس ــل امليدان ــذ العم لتنفي
ــة 2018م، إىل أن توفري البيانات واملعلومات  االجتماعي
يحظى باهتمام متزايد من قبل املهتمني عىل املستوى 
ــل الحرب  ــة يف ظ ــدويل خاص ــي وال ــي واإلقليم الوطن
ــي الحياة يف  ــر عىل مناح ــق الذي أث ــار الخان والحص

اليمن.
ــات  املؤسس ــاعد  ــات تس املعلوم ــك  تل إن  ــال"  وق
ــداد الخطط  ــة عىل إع ــات الدولي ــة واملنظم الحكومي
والربامج وإيجاد تدخالت رسيعة ملعالجة االحتياجات 

الراهنة ألشد الفئات فقراً وحرمانا ".
ــل العمل امليداني  ــدد عىل رضورة االلتزام بدلي وش
ــح والحرص عىل توفري بيانات ومعلومات دقيقة  للمس
وشاملة من خالل مسح خارطة الخدمات االجتماعية 

ــة  ــد خارط ــم تحدي ــا سيت ــىل ضوئه ــي ع 2018م والت
ــة املتعلقة بالصحة،  ــات االجتماعية األساسي الخدم
ــي، حماية  ــرصف الصح ــاه، ال ــم، املي ــة، التعلي التغذي

األطفال واملساعدة االجتماعية .
ــف يف  ــر الكميم بدور منظمة اليونيس ــاد الوزي وأش
ــهم  ــوحات النوعية التي تس دعم تنفيذ مثل هذه املس
ــات  ــة للفئ ــات االجتماعي ــني الخدم ــز وتحس يف تعزي
املستهدفة والعمل عىل التخفيف من معاناة املواطنني 

بسبب الحصار والعدوان.
ــدوره أشار رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء أحمد  ب
ــات الخدمية  ــوح القطاع ــاق إىل أن مس ــد إسح محم
ــات ومكونا  ــدرا مهما للمعلوم ــد مص ــة تع واالجتماعي
ــز االستيعاب  ــة وفعالة لتعزي ــط عاجل ــداد خط يف إع
ــات  الخدم ــار  مس ــه  بتوجي ــي  االجتماع ــني  والتضم

االجتماعية.
ــات  البيان ــري  توف يف  ــوح  املس ــة  أهمي إىل  ــت  ولف
ــي يف املجاالت  ــياسات التنويع االجتماع ــة لس الالزم
ــاعد صناع السياسات  االجتماعية واالقتصادية لتس
ــات  واملنظم ــة  الحكومي ــات  واملؤسس ــات  الجه يف 
ــف عىل إعداد خطط  الدولية ممثلة بمنظمة اليونيس
لالستجابة ملعالجة االحتياجات الراهنة ألشد الفئات 

فقرا وحرمانا .
ــهم يف اتخاذ  ــوحات تس ــاق أن املس ــح إسح وأوض
ــات  الخدم ــع  توزي ــأن  بش ــة  ودقيق ــة  واعي ــرارات  ق
ــد األفراد حرمانا  ــة ونوع الدعم املطلوب ألش األساسي
ــوب تنفيذ  ــة وملحة ص ــوة رضوري ــار ذلك خط باعتب

نموذج الحماية االجتماعية.
ــاع التجهيز اآليل  ــاعد لقط ــدم الوكيل املس ــا ق فيم
ــزي لإلحصاء أنور فرحان  ــات يف الجهاز املرك والدراس
ــح  ــج التجربة التمهيدية ملس ــن نتائ ــا موجزا ع عرض

خارطة الخدمات االجتماعية 2018م.
ــياسات بمنظمة  ــم الس من جانبه أشار رئيس قس
ــري، إىل أهمية الدورة يف  ــف عيل محمد الفخ اليونيس
ــني الباحثني واإلسهام  ــدرات ومهارات املتدرب تعزيز ق
ــات دقيقة وواضحة  ــول عىل بيانات ومعلوم يف الحص
ــات  ــري االحتياج لتوف ــرا  ــد فق ــات األش الفئ ــرص  وح

والخدمات االجتماعية.
وأكد أهمية أن تكون نتائج مسح خارطة الخدمات 
ــن  تتضم ــة  نوعي ــات  مخرج 2018م  ــة  االجتماعي
ــا ملرشوع  ــون أنموذج ــة تك ــات دقيق ــات وبيان معلوم
ــتهدف  ــة لتنفيذه باليمن، يس ــعى املنظم متكامل تس
الفئات األكرث فقرا خاصة يف ظل األوضاع االقتصادية 

الصعبة.
ــرشوع يهدف لتطوير القدرات  وذكر الفخري أن امل
ــتفيدين من تلك الفئات وتوفري القروض  املهنية للمس
ــذه  ــم تنفي ــح سيت ــا أن املس ــه .. مبين ــألرس املحتاج ل
ــة العاصمة وأربع مديريات يف  كمرحلة مبدئية يف أمان

محافظة صنعاء .
ــتمر ثالثة أيام  ــي تس ــدورة التدريبية الت ــز ال وترك
ــا وتزويدهم بمعارف  ــا ومتدرب ــىل تدريب 134 باحث ع
ــح وكيفية  ــق باملنهجية العامة للمس ــات تتعل ومعلوم
ــذا نبذة مخترصة عن  ــل مع األطر والخرائط وك التعام

أعمال التحزيم وكيفية التعامل معها.
ــق  تتعل ــارف  مع ــدورة  ال يف  ــون  املشارك ــى  ويتلق
ــات استمارات  ــاء بيان ــة باستيف ــات املتعلق بالتعليم
ــات استيفاء  ــة وتعليم ــات االجتماعي ــة الخدم خارط
ــة  ــات املراجع ــب تعليم ــارات إىل جان ــات االستم بيان
ــة  املتعلق ــرى  األخ ــق  واملالح ــة  امليداني ــة  والرقاب

باستمارات العمل امليداني للمسح.
ــاز  ــل الجه ــال وكي ــم بأعم ــاح القائ ــرض االفتت ح
املركزي لإلحصاء فارس الجهمي وعدد من املسؤولني.

وزير التخطيط يؤكد أهمية المسوح والمؤشرات اإلحصائية إلعداد الخططوزير التخطيط يؤكد أهمية المسوح والمؤشرات اإلحصائية إلعداد الخطط
مقبولي يؤكد الحرص على تلبية احتياجات مقبولي يؤكد الحرص على تلبية احتياجات 

المحافظة في إطار اإلمكانيات المتاحةالمحافظة في إطار اإلمكانيات المتاحة

ــر  ــة ومزه ــات الجعفري ــدت مديري شه
ــس  أم ــة  ريم ــة  بمحافظ ــام  الطع ــالد  وب
ــات بمناسبة ذكرى  ــات ثقافية ووقف فعالي
استشهاد اإلمام زيد بن عيل عليه السالم.
ــة الجعفرية  ــاء مديري ــث أحيا أبن حي
ــىل  ع ــدت  أك ــة  باملناسب ــة  ثقافي ــة  فعالي
ــورة  ــن ث ــة م ــدروس الجهادي ــام ال استله
اإلمام زيد ودوره يف منارصة الحق ومقارعة 

طواغيت العرص.
ــاء مديرية مزهر وقفة  إيل ذلك نظم أبن
ــم  جرائ ــرار  باستم ــدا  تندي ــة  احتجاجي
ــي وسياسة  ــق الشعب اليمن ــدوان بح الع

الحصار والتجويع إلخضاعه 
ــع  ذكرى  ــي تزامنا م ــي تأت ــة الت الوقف
استشهاد اإلمام زيد بن عيل عليه السالم 
ــون فيها إىل أن ما يتعرض له  أشار املشارك
ــدوان من قبل قوى  ــب اليمني من ع الشع
ــبب وقوفه ضدها  ــان يف املنطقة بس الطغي

ورفضه للخضوع واالستسالم .
ــالد الطعام  ــاء مديرية ب ــا أبن فيما دع
ــت باملناسبة إىل  ــي أقيم ــالل الوقفة الت خ
ــات بالرجال  ــد الجبه ــرك الجاد ورف التح
ــد  ــا وج ــل أينم ــة الباط ــاد ومواجه والعت
ــذل والتضحية  ــم الب ــاء معاني وقي وإحي
ــادئ  باملب ــزام  وااللت ــاد  االستشه ــب  وح
ــن أجلها  ــم التي ضحوا م ــالق والقي واألخ

أعالم الهدي.
كما أقيمت يف محافظة املحويت وكافة 
ــري  ذك يف  ــة  ثقافي ــات  فعالي ــا  مديرياته
استشهاد اإلمام زيد بن عيل عليه السالم 

نظمتها الوحدة الثقافية باملحافظة.
ــة  فعالي ــة  املحافظ ــز  مرك ــد  وشه
ــالء  وك ــور  بحض ــدة  حاش ــة  جماهريي
ــة  املحلي ــلطة  الس ــؤويل  ومس ــة  املحافظ
ــاء  ــخ والعلم ــاء واملشائ ــة والوجه واألمني
ــا كلمات  ــني ألقيت فيه ــع من املواطن وجم
ــد  ــام زي ــب اإلم ــرية ومناق ــت س استعرض
ــه وثورتهم يف  ــة أحفاد رسول الل ومظلومي

مقارعة قوى الظلم والطغيان.
وحثت الكلمات عيل استلهام الدروس 
ــة الظاملني  ــد يف مواجه ــورة اإلمام زي من ث
ــار ملبادئ  ــتكربين واالنتص ــاه املس والطغ

الحق وتجسيد العدل يف واقع األمة.
ــون يف الفعالية امليض يف  وجدد املشارك
ــني، داعني لتعزيز  ــة الغزاة واملحتل مواجه
ــات  ــة التحدي ــم ملواجه ــود والتالح الصم

واالستمرار يف رفد الجبهات حتى تحقيق 
النرص.

ــت  ــة الخب ــاء مديري ــام أبن ــك أق إيل ذل
ــام  استله ــىل  ع ــدت  أك ــة  ثقافي ــة  فعالي
ــام زيد  ــورة اإلم ــة من ث ــدروس الجهادي ال
ــارصة الحق ومقارعة طواغيت  ودوره يف من

العرص.
ــة  ــرات الفعالي ــزت فق ــة رك ويف الطويل
ــىل التذكري برموز األمة  وكلمات العلماء ع
ــم  الظل ــة  مواجه يف  ــم  ومآثره ــالم  واإلس

والطغاة لتصحيح واقع األمة .
فيما أكد أبناء مديرية بني سعد خالل 
ــدد من املواطنني  الفعالية التي حرضها ع
أهمية استلهام دروس الحرية والتضحية 
ــن حالة  ــد للخروج م ــام زي ــن سرية اإلم م

االستعباد التي تعيشها األمة.
وشهدت مديرية جبل املحويت فعالية 
أكدت كلماتها عيل أهمية االقتداء والسري 
ــيل يف مقارعته  ــام زيد بن ع ــىل نهج اإلم ع
ــان ..وحثت عيل  ــداد والطغي ــوى االستب ق
ــيد سرية آل بيت رسول الله يف واقع  تجس

األمة قوال وعمًال .
ــم يف  ــة الرج ــاء مديري ــث أبن ــا ح فيم
ــة  ــة الشامل ــىل التوعي ــة ع ــة ثقافي فعالي
ــال  ــاء أمث ــرية العظم ــان وس ــة وإيم بثقاف
ــتعرضة  ــه عنه..مس الل ــد ريض  ــام زي اإلم

نماذج من مناقبه وحياته وجهاده.
ــة  بمديري ــت  نظم ــة  فعالي ــت  وتطرق
ــد وجهاده  ــاش إيل شخصية اإلمام زي حف
ــري  ــه للطغاة والظاملني وأهمية الس وتصدي
ــي  اليمن ــب  والشع ــة  خاص ــه  نهج ــىل  ع
يخوض مواجهة مصريية دفاعا عن أرضه 

وسيادة وطنه.
ــة ملحان  ــة بمديري ــدت فعالي ــا أك كم
أهمية استلهام دروس العظماء لتجاوز ما 

تواجهه األمة من ضعف.
ــة املحويت خالل  فيما دعا أبناء مدين
ــام زيد إىل  ــرى استشهاد اإلم ــة بذك فعالي
ــه والتزود من  ــريته وشجاعت ــداء بس االقت
ــة  ــود والتضحي ــرب والصم ــه بالص مدرست
ــداء يف مقارعة الباطل ومنارصة الحق  والف

إلعالء كلمة الله وراية اإلسالم.
ــات ومشاركات  ــات كلم ــل الفعالي تخل
ــض أبناء  ــد عربت عن رف ــة وقصائ إنشادي
ــدوان واإلمعان يف  ــرار الع ــت الستم املحوي
ــة  ــم الوصاي ــار ورفضه ــع والحص التجوي

واالحتالل وتدمري الوطن.
ــة  الثقافي ــائية  النس ــة  الهيئ ــت  وأحي
ــة حجة ذكرى  ــار الله بمدين العامة ألنص
ــالم يف  ــه الس ــد علي ــام زي ــاد اإلم استشه
ــام الفعاليات التي  ــة ثقافية هي خت فعالي

شهدتها املحافظة.
ويف الفعالية ألقيت العديد من الكلمات 
ــه  ــد حيات ــام زي ــن اإلم ــت ع ــي تحدث الت
ــد  ض ــى  العظم ــه  وثورت ــه  وعلم ــه  ونشأت
ــرصه ، وعن ارتباطه  ــم والطغيان يف ع الظل
ــذي جعل منه  ــي الثائر ال ــب اليمن بالشع
رمزا من رموز الثورة اليمنية العظيمة ضد 
قوى االستكبار يف هذا العرص ثورة الواحد 

والعرشين من سبتمرب املباركة .
ــع  املشاري ــن  ع ــة  كلم ــت  ألقي ــا  كم
العدوانية التي ينفذها قوى العدوان بحق 
ــاء ومن  ــب اليمني رجاال ونس ــاء الشع أبن
ــرب الناعمة ، والرياح  تلك املشاريع ..الح
الباردة ورياح السالم وغريها من املشاريع 
ــادة  التي تهدف إىل خلخلة املجتمع وافس
ــاب والشابات عن  ــاد الشب ــا وإبع أخالقي
ــل وأساليب مختلفة هدفها  الهدى بوسائ

تدمري املجتمع اليمني .
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بدورهما أوضح عميد املعهد الوطني للعلوم اإلدارية الدكتور 
ــارات عبد العزيز  ــر التنفيذي لصندوق امله ــد الخالد واملدي محم
ــس الشهيد  ــرشوع الرئي ــي يف إطار م ــذه الربامج تأت ــاج أن ه الح
ــدف تنمية مهارات  ــد تبني " به ــاد "يد تحمي .. وي ــح الصم صال
املشاركني يف إدارة الوقت واألزمات وكيفية اتخاذ القرارات وإعداد 

التقارير واألرشفة .
ــور قائد  ــد الوطني الدكت ــد املعه ــح نائب عمي ــك أوض إىل ذل
ــد الحكيم سفيان لـ (سبأ)  ــالن ومرشف الربامج التدريبية عب عق
ــا  ــارات 61 مشارك ــة مه ــت إىل تنمي ــة هدف ــج التدريبي أن الربام
ــة بمحافظة صعدة  ــلطة املحلي ومشاركة من قيادات وكوادر الس
ــات وكيفية اتخاذ  ــن إدارة الوقت واألزم ــا وتمكينهم م ومديرياته

القرارات وإعداد التقارير واألرشفة وإدارة االجتماعات.
ــوا معارف ومفاهيم حول العملية  وأشارا إىل أن املشاركني تلق
ــح  الصحي ــض  والتفوي ــراءات  اإلج ــيط  تبس ــرق  وط ــة  اإلداري
ــه والوعي  ــات وإدارة الوقت وتنظيم ــد األولوي ــلطات وتحدي للس

بإدارة األزمات.
ــر وأنواعها  ــة التقاري ــىل أهمي ــني تعرفوا ع ــرا أن املشارك وذك
ــة وتمثيلها بيانيا  ــداول اإلحصائي ــارة تصميم الج ــبوا مه واكتس
ــة كتابة  ــاعد عىل تنمي ــارات التي تس ــد امله ــة إىل تحدي باإلضاف

التقرير وتقسيمه وكتابة املقدمة والخاتمة والتحليل.
رئيس الوزراء يطلع على

ــعودي  ــىس للعدوان الس ــب اليمني لن ين ــد أن الشع ــا أك كم
غطرسته وتجربه عىل الوطن وأبنائه.

ــة املهندس  ــة العاصم ــاعد ألمان ــارة الوكيل املس ــرض الزي ح

عبدالكريم الحوثي ومدير اإلعالم باألمانة عبدالله الفائق.
نائب رئيس الوزراء

ــىل رضورة إيجاد  ــوزراء ع ــب رئيس ال ــد نائ ــاع أك ويف االجتم
ــد انتهاء  ــة بع ــى التحتي ــادة البن ــل إع ــات تشم ــة احتياج خط
ــذا الفرص  ــن القطاعات الحيوية وك ــل العديد م ــدوان، وتأهي الع

االستثمارية فيها ووضعها أمام املستثمرين املحليني والدوليني.
ــات  ــع الجه ــل جمي ــل عم ــة تكام ــد إىل أهمي ــار الجني وأش
ــل الهيئة العامة  ــاوز تداخل االختصاصات خصوصاً يف عم وتج
لالستثمار التي تعترب جهازاً فنياً لتقديم الدراسات واالستشارات 

واملعلومات، ومساعدة الجهات عىل استثمار املواد املتاحة.
ــى  ــة أن ُتعن ــذه املرحل ــات يف ه ــىل املؤسس ــب ع ــال" يج وق
ــدات التي  ــص من التعقي ــة، والتخل ــة القانوني ــام بالبني باالهتم

شكلت عائقاً أمام انسياب االستثمارات".
ــا يف مرحلة صناعة  ــتشعر الجميع أنن ــاف" البد أن يس وأض
ــاء العدوان،  ــة البناء بعد انته ــن، والدخول إىل مرحل ــري اليم مص
ــا بكل كفاءة  ــتعدين لخوضه ــب أن نكون مس ــي مرحلة تتطل وه

واقتدار".
ــوزارات  ال ــم  ــاع يض ــد اجتم ــة عق أهمي ــد إىل  الجني ــت  ولف
ــار، للخروج بخطة  ــات املعنية والهيئة العامة لالستثم واملؤسس
ــة بالبدائل  ــة الحالي ــا يف املرحل ــن تنفيذه ــة يمك ــاج عاجل احتي
ــارات يف  ــذب االستثم ــرى لج ــة أخ ــة، وخط ــة املتاح االستثماري
ــون للقطاع الخاص الوطني  ــا بعد العدوان، والتي سيك مرحلة م

دور محوري فيها.
ــات بجهود قيادة  ــس الوزراء لشؤون الخدم ــاد نائب رئي وأش
ــار وكادرها والدور الذي تقوم به الهيئة يف  الهيئة العامة لالستثم

هذه املرحلة االستثنائية لتحريك عجلة االستثمار رغم استمرار 
العدوان والحصار. 

ــة لالستثمار أن الهيئة  ــح نائب رئيس الهيئة العام فيما أوض
ــداث تكامل يف  ــارات الحكومية وإح ــر االستثم ــل عىل تطوي تعم

عمل جميع الجهات واملؤسسات.
ــات املشاريع املتوفرة  ــادة من دراس ــار إىل أهمية االستف  وأش
ــح مجاالت  ــار فيها وفت ــرص االستثم ــج لف ــة والرتوي ــدى الهيئ ل
وفرص جديدة.. الفتا إىل وجود العديد من املشاريع االستثمارية 
ــب الصناعي والصحي وصناعة  املتاحة يف هذه املرحلة يف الجان

األدوية واملستلزمات الطبية. 
ــار الدكتور  ــة العامة لالستثم ــتشارو الهيئ ــرض اللقاء مس ح

عبدالله العاظي واملهندس مظهر الشامي ومحمد الفرزعي.
وزير الخارجية يؤكد

ــم .. مؤكداً  ــل املقي ــة باملمث ــر الخارجي ــب وزي ــاء رح ويف اللق
ــهيالت  ــرية لتقديم كافة التس ــويل أهمية كب ــاذ ت ــة اإلنق أن حكوم
ــاني الذي  ــني فيها نظراً للدور اإلنس ــات الدولية والعامل للمنظم
ــات الكارثة  ــات يف التخفيف من آثار وتداعي ــه هذه املنظم تقوم ب

اإلنسانية التي أوجدها العدوان.
وأكد الوزير رشف أن املمثل املقيم سيجد كافة التسهيالت من 

قبل وزارة الخارجية لضمان إنجاح مهامه.
ــاهمة يف التخفيف من  ــس، عن أمله يف املس ــدوره عرب تريفي ب

حدة الوضع اإلنساني املتدهور يف اليمن.
عملية مشرتكة

ــني  ــس عمليت ــة أم ــان الشعبي ــش واللج ــذ الجي ــك نف إىل ذل

ــعودي يف  ــة العدوان األمريكي الس ــىل مواقع مرتزق هجوميتني ع
مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

ــن املرتزقة يف  ــدد م ــرح ع ــكري مرصع وج ــدر عس ــد مص وأك
ــم يف القلعة  ــش واللجان عىل مواقعه ــني هجوميتني للجي عمليت

والقحيفة بجبهة حمري يف املديرية.
ــن مرتزقة العدوان  ــارب  قتل وأصيب سبعة م ــة م ويف محافظ
ــادات باستهداف  ــة املاضية بينهم قي ــعودي األمريكي، الليل الس

آلية عسكرية لهم يف جبهة رصواح.
ــن املرتزقة لقوا مرصعهم  ــكري أن ثالثة م وأوضح مصدر عس
ــكرية لهم  وأصيب أربعة آخرون بينهم قيادات اثر تدمري آلية عس

بعبوة ناسفة يف وادي الضيق بمديرية رصواح.
ــم قيادي يف  ــدد من املرتزقة بينه ــار املصدر إىل مرصع ع وأش

مواجهات بجبهة الضيق بمديرية رصواح .
بوارج ومدفعية

ــخ والقذائف  ــرشات الصواري ــعودي بع ــف العدوان الس وقص
قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

ــر املصدر أن طريان العدوان شن غارتني عىل مديرية شدا  وذك
ــكان يف مديرية  ــق آهلة بالس ــالث غارات عىل مناط ــة وث الحدودي

الظاهر.
ــادي شن غارتني عىل جبل  ــار املصدر إىل أن الطريان املع وأش

جربان بمديرية سنحان يف محافظة صنعاء.
ــعودي أمس سبع  ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــا شن ط كم

غارات عىل مديرية التحيتا يف محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن الطريان املعادي استهدف 

بسبع غارات مزارع وممتلكات املواطنني غرب مديرية التحيتا.


