
0303 أخبار وتقارير

 صنعاء - سبأ
ــرتة الثانية من  ــال الف ــات أعم ــواب عقد جلس ــل مجلس الن واص
ــس برئاسة  ــنوي الثالث عرش أم ــدور االنعقاد الس ــة ل ــدورة الثاني ال

رئيس املجلس األخ يحيى عيل الراعي.
ــة رئيس املجلس األخ  ــة إىل رسال واستمع املجلس يف هذه الجلس
ــي فيما ييل  ــس الربملان األوروب ــي املوجهة إىل رئي ــى عيل الراع يحي

نصها :
ــة مجلسكم املوقر  تابع مجلس النواب بالجمهورية اليمنية جلس
ــدة يوم الخميس5 أكتوبر 2018م يف سرت اسبورغ بالجمهورية  املنعق
ــم فيه استمرار الحرب عىل  ــية والتي أصدرتم فيها قراراً أدنت الفرنس
ــم النظامني  ــق املدنيني، ودعوت ــات التي ترتكب بح ــن واالنتهاك اليم
ــار .. كما  ــوري للقتال ورفع الحص ــي إىل وقف ف ــعودي واإلمارات الس
دعوتم إىل حظر بيع األسلحة األوروبية وتكنولوجيا مراقبة اإلنرتنت 

للسعودية واألمارات .
ــواب يف الجمهورية اليمنية يقدر تقديراً عالياً هذا  وأن مجلس الن
املوقف اإلنساني واألخالقي الذي يعرب عن ضمريكم الحي والصادق 
ــه الشعب اليمني جراء العدوان  ــاه الوضع املأساوي الذي يعيش تج
ــعودية واإلمارات  ــف بقيادة الس ــذي تشنه دول التحال اإلجرامي ال

منذ مارس 2015م.
ــد أدى إىل استشهاد  ــذا العدوان اإلجرامي ق ــود إحاطتكم أن ه ون
ــاء والشيوخ ..  ــن األطفال والنس ــرشات اآلالف معظمهم م ــرح ع وج
ــني يف منازلهم بشكل مبارش وقصف  ــتهدف املواطنني اآلمن حيث يس
ــني واملناطق  ــات النازح ــزاء ومجمع ــاالت األفراح والع ــواق وص األس
اآلهلة بالسكان ومراكز تجمع الصيادين وأدت تلك ملجازر جماعية.
ــات واملعاهد الفنية والتقنية واملكفوفني  كما دمر املدارس والجامع
ــارات  ــور واملط ــرق والجس ــة والط ــق الصحي ــتشفيات واملراف واملس
ــار املياه واملزارع  ــود وشبكات اإلتصاالت وآب ــئ ومحطات الوق واملوان
ومخازن األغذية ومؤسسات ورشكات ومصانع القطاع الخاص والعام 
ــآت الحكومية واملمتلكات العامة والخاصة وغريها من املرافق  واملنش
ــتخدماً األسلحة الفتاكة  ــذا العدوان مس ــتهدفها ه املدنية التي يس
ــوغ قانوني لهذا العدوان سوى احتالل  ــة دولياً، دون أي مس واملحرم
ــار املطبق براً  ــل أبنائه، باإلضافة إىل الحص ــن ونهب ثرواته وقت اليم
وجواً وبحراً الذي حال دون دخول املواد الغذائية والدوائية والوقود 
ــبب يف وفاة  ــع خروج الحاالت املرضية للعالج يف الخارج مما تس ومن
ــان يمكن عالجهم يف الخارج لوال  ــرشات اآلالف من املرىض الذين ك ع

الحصار الذي حال دون ذلك.
ــعودية واإلمارات بشن  كما تقوم دول تحالف العدوان بقيادة الس
ــه هادي املنتهة  ــن طريق حكومة عبد رب ــرب اقتصادية مخيفة ع ح
ــه، حيث استولت  ــي وبصورة ممنهج ــه لتجويع الشعب اليمن واليت

ــت تمثل أكرث  ــي كان ــل كامل والت ــاز بشك ــدات النفط والغ ــىل عائ ع
ــة .. كما  ــة للجمهورية اليمني ــة العام ــبة (%75) من املوازن ــن نس م
ــدات الرضائب والجمارك التي تحصل من املناطق  استولت عىل عائ
ــاعدات واملنح  ــيطر عليها دول التحالف، وكذا املس واملنافذ التي تس
ــن (%90) من موارد  ــتويل عىل أكرث م الخارجية، حتى أصبحت تس
ــات منذ ما يقارب  ــة مع عدم قيامها برصف املرتب ــة اليمني الجمهوري
ــي الخدمة العامة بكافة  ــني رغم التزامها برصف مرتبات موظف العام
ــزي إىل مدينة  ــاط البنك املرك ــة عند نقل نش ــات الجمهوري محافظ

عدن.
ــه وموته  ــة معانات ــي ومضاعف ــع املواطن اليمن ــن تجوي ــد م وملزي
ــة دون  ــة الوطني ــارات من العمل ــات امللي ــة مئ ــت بطباع ــاً قام جوع
ــة الوطنية  ــا أدى إىل انهيار العمل ــة مم ــري قانوني ــاء وبصورة غ غط
ــاع أسعار املواد  ــة بشكل مخيف وبالتايل ارتف ــام العمالت األجنبي أم
الغذائية والدوائية والوقود وكذا السلع االستهالكية إىل مستويات ال 
ــة للمواطن تماماً وبالتايل  ــاق تجاوزت بشكل كبري القدرة الرشائي تط
أصبح الشعب اليمني يعيش كارثة إنسانية ليس لها مثيل يف العالم 

ــاً ومرضاً خاصة بعد عودة انتشار مرض الكولريا عىل مرأى من  جوع
املجتمع الدويل ومجلس األمن واألمم املتحدة وكل املنظمات الدولية 

املعنية بحقوق اإلنسان .
ــة إذ يكرر شكره  ــس النواب يف الجمهورية اليمني ــه فإن مجل وعلي
ــاه مظلومية  ــه اإليجابية تج ــي عىل مواقف ــره للربملان األوروب وتقدي
ــاني لوقف هذا  ــه يأمل املزيد من التحرك اإلنس ــب اليمني فإن الشع
ــة املنافذ إلنقاذ الشعب اليمني من  ــدوان ورفع الحصار وفتح كاف الع

جربوت هذا العدوان الغاشم .
ــس األخ يحيى  ــس املجل ــك إىل رسالة رئي ــس كذل ــع املجل واستم
ــة العماني نائب رئيس  ــيل الراعي املوجهة إىل عضو مجلس الدول ع

الربملان العربي مسلم بن عيل املعشني، فيما ييل نصها:
ــواب بالجمهورية اليمنية  ــي ونيابة عن أعضاء مجلس الن  باسم
نعرب لكم عن بالغ الشكر والتقدير عىل مواقفكم العربية الصادقة مع 
ــرشف يف اجتماع الربملان  ــا موقفكم األخوي امل ــب اليمني ومنه الشع
ــون عن قيم العدل  ــرا والذي وقفتم فيه بمفردكم تدافع العربي مؤخ
والحق تجاه مظلومية الشعب اليمني الذي يواجه عدواناً متوحشاً 

ــدف الشجر  ــعودية واإلمارات استه ــذه الس ــارس 2015م تنف ــذ م من
والحجر وارتكب أبشع مجازر اإلبادة الجماعية ودمر البنية التحتية 
وكل مقومات الحياة يف اليمن عالوة عىل الحصار الشامل برا وبحرا 
ــب اليمني  ــتهدف إبادة الشع ــرب االقتصادية التي تس ــواً والح وج
جوعاً من خالل استحواذ حكومة هادي املنتهية واليته عىل أكرث من 
ــات املليارات من  ــوارد الجمهورية اليمنية وطباعة مئ ــن م (%90) م
ــا أدى إىل انهيارها بشكل مخيف وبالتايل ارتفاع  العملة الوطنية مم
أسعار املواد الغذائية والدوائية والوقود وأصبحت فوق قدرة املواطن 
عىل الرشاء سعياً إلبادة اليمن جوعاً واحتالل أراضيه ونهب ثرواته.

ــم هذه املواقف  ــة اليمنية إذ يقدر لك ــس النواب بالجمهوري ومجل
ــن أخالقياتكم وقيمكم العربية األصيلة تجاه  الشجاعة التي تعرب ع
ــن الربملان العماني الشقيق  ــم يف اليمن .. فإنه يأمل منكم وم أشقائك
ــة واملتواصلة حتى يتوقف  ــانية النبيل املزيد من تلك الجهود اإلنس

هذا العدوان الظالم عىل اليمن. 
ــن جهة أخرى تحدث رئيس مجلس النواب حول أهمية توحيد  م
الصف وتمتني الجبهة الداخلية لتعزيز الصمود األسطوري للشعب 
ــتهدف  ــة كافة املؤامرات التي تس ــدوان ومواجه ــي يف وجه الع اليمن

اليمن .
ــان لرياجع كافة  ــس النواب إىل أن الوقت قد ح ــار رئيس مجل  وأش
ــودوا إىل رشدهم وإىل حضن  ــهم ويع املتواجدين خارج الوطن أنفس
ــاء اليمن  ــم والتكاتف لبن ــب مع شعبه ــل جنباً إىل جن ــن للعم الوط

الكبري الذي يتسع للجميع.. وقال" لهم ما لنا وعليهم ما علينا" .
وأوضح األخ يحيى عيل الراعي أن الحرب التي تشن عىل محافظة 
الحديدة وتشديد الحصار تستهدف تجويع الشعب اليمني .. الفتا 
ــل حدوث الكارثة  ــع العربي والدويل ذلك قب ــة إدراك املجتم إىل أهمي
ــذي تشنه دول  ــك العدوان ال ــب اليمني جراء ذل ــي تحل بالشع الت

تحالف العدوان بقيادة السعودية.
ــول ما جرى  ــاء املجلس بشكوى ح ــك تقدم عدد من أعض إىل ذل
ــرم جامعة صنعاء، وبعد  ــه يف وسائل اإلعالم حول اقتحام لح تداول
ــن بني أعضائه  ــس تشكيل لجنة م ــذا املوضوع أقر املجل ــة ه مناقش
ــالع عىل ما  ــذا املوضوع واإلط ــات ه ــي ملعرفة مالبس ــزول امليدان للن

حدث ورفع تقرير إىل املجلس بذلك.
ــته  ــته باستعراض محرض جلس ــد استهل جلس ــان املجلس ق وك
السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم االثنني بمشيئة 

الله تعاىل .
ــواب والشورى  ــؤون مجليس الن ــر الدولة لش ــة وزي حرض الجلس

الدكتور عيل عبدالله أبو حليقة.

ــــاد  ــــح ــــف االت ــــوق ــــاد مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب يـــحـــيـــي م ــــح ــــف االت ــــوق مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب يـــحـــيـــي م
ــى الــيــمــن  ــل ـــرب ع ـــح ـــــــي الــمــديــن الســـتـــمـــرار ال ــى الــيــمــن األوروب ــل ـــرب ع ـــح ـــــــي الــمــديــن الســـتـــمـــرار ال األوروب

واصل جلسات أعمالهواصل جلسات أعماله

صنعاء / سبأ
ــاء أمس برئاسة وزير  ناقش اجتماع بصنع
ــب املهني غازي أحمد  ــم الفني والتدري التعلي
ــن، األنشطة والربامج التي تنفذها  عيل محس

قطاعات الوزارة.
ــرضه نائب  ــذي ح ــاع ال ــرض االجتم واستع
ــد الحوايل  ــي الدكتور خال ــم الفن ــر التعلي وزي
ــوزارة، املشاريع  ــوادر ال ــو وك ــادات وموظف وقي
ــات  والصعوب ــذ  التنفي ــد  وقي ــذت  نف ــي  الت
ــاتها  ــل الوزارة ومؤسس ــه سري عم ــي تواج الت

التدريبية.
ــب املتعلقة  ــون إىل الجوان ــرق املجتمع وتط
بالتخطيط واملشاريع وتطوير األداء والتأهيل 
ــوادر  الك ــع  وض ــني  تحس ــل  وسب ــب  والتدري

ــة واملهنية وكليات  ــية باملعاهد الفني التدريس
املجتمع.

ــة تضافر  ــي أهمي ــر التعليم الفن ــد وزي وأك
ــروح الفريق الواحد والرتكيز  الجهود والعمل ب
ــة بهذا  ــة املناط ــام واألنشط ــذ امله ــىل تنفي ع
القطاع الحيوي والذي يمثل إحدى أهم ركائز 

البناء والتنمية.
ــداد  ــوزارة بإع ــات ال ــادات قطاع ــه قي ووج
ــرتة املتبقية  ــل قطاع للف ــور لخطة عمل ك تص
ــدد االحتياجات  ــن العام الجاري بحيث تح م
ــة التي يحتاجها كل  الالزمة للربامج واألنشط
ــذ تلك  ــي تعيق تنفي ــات الت ــاع واإلشكالي قط

الربامج.
وأشار الوزير غازي إىل حرص قيادة الوزارة 

ــا  وفق ــات  للقطاع ــهيالت  التس ــم  تقدي ــىل  ع
لإلمكانات املتاحة نتيجة الظروف االستثنائية 

التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
ــود املبذولة يف  ــت إىل أهمية تعزيز الجه ولف
ــي واملهني  ــاع التعليم الفن ــة تطوير قط خدم
ــز عىل  ــة والرتكي ــة التعليمي ــرار العملي واستم
ــني الخدمات التدريبية وتعزيز الرشاكة  تحس
والتعاون مع القطاع الخاص واملنظمات لدعم 

تنفيذ مختلف الربامج واألنشطة.
ــي أن  ــم الفن ــر التعلي ــب وزي ــد نائ ــا أك فيم
ــود  ــة الجه ــب مضاعف ــة تتطل ــة الراهن املرحل
ــم الفني  ــع التعلي ــاء بواق ــىل االرتق ــل ع والعم
ــة يف هذا  ــة التعليمي ــر العملي ــي وتطوي واملهن

الجانب. 

وزير التعليم الفني يبحث أنشطة وبرامج الوزارة المنفذةوزير التعليم الفني يبحث أنشطة وبرامج الوزارة المنفذة

ــالل  ه ــة  حج ــظ  محاف ــث  ح
ــات املانحة  ــده الصويف املنظم عب
والعاملة يف إطار املحافظة إعطاء 
قطاع التعليم أولوية يف تدخالتها 

اإلنسانية املستقبلية.
يف  ــويف  الص ــظ  املحاف ــد  وأك
ــة  الهيئ ــرع  ف ــه  نظم ــاع  اجتم
ــيق الشئون  الوطنية إلدارة وتنس
ــانية ضم املنظمات املانحة  اإلنس
العاملة يف إطار املحافظة، رضورة 
ــات املانحة يف دعم  إسهام املنظم
ــري مخزن  الرسمية لتوف ــود  الجه
ــواد الغذائية  ــن امل ــي م إسرتاتيج
ــاالت   ح أي  ــة  ملواجه ــة  واإليوائي
ــاع  ــل األوض ــة يف ظ ــة خاص طارئ

الراهنة.
ــة  مواءم ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــط  ــع خط ــة م ــات املحافظ توجه
ــق  لتحقي ــات  املنظم ــالت  تدخ
ــاني  ــادة من أي عمل إنس االستف
ــب  تكتس أن  رضورة  إىل  ــا  الفت  ..
التدخالت واملشاريع التي تنفذها 

املنظمات صفة االستدامة.

ــا  ــة إىل م ــظ حج ــت محاف ولف
ــن أوضاع  ــاء حجة م ــه أبن يعيش
ــراء  ج ــة  ومعيشي ــة  اقتصادي
ــا  داعي  .. ــار  والحص ــدوان  الع
ــع  توسي إىل  ــات  املنظم ــؤوىل  مس
ــانية  ــع اإلنس ــة واملشاري األنشط
ــالءم  ــا يت ــات بم ــل املديري لتشم
ــداد  وأع ــكانية  الس ــة  والكثاف
ــني واملترضرين فيها ووفقا  النازح
ــة  الوطني ــة  الهيئ ــرع  ف ــة  لخط

والجهات ذات العالقة.
ــة إدارة  ــرع هيئ ــن جهود ف وثم
ــانية  اإلنس ــون  الشئ ــيق  وتنس

ــل  للعم ــة  مالئم ــة  بيئ ــاد  إيج يف 
واستيعاب  باملحافظة  ــاني  اإلنس
ــل  ــة يف ظ ــل خاص ــرص التموي ف

ظروف العدوان وتداعياته.
ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ويف 
ــب الرتبية والتعليم عيل  مدير مكت
ــة  ــب الزراع ــر مكت ــب ومدي القطي
ــر  مدي ــب  ونائ ــي  القدم ــى  يحي
ــاه الريف  ــة مشاريع مي ــرع هيئ ف
عبداملجيد السنيني .. أشاد مدير 
ــيق الشئون  فرع هيئة إدارة وتنس
ــل  فضائ ــيل  ع ــالن  ع ــانية  اإلنس
بمتابعة قيادة املحافظة ألنشطة 

ــة  املانح ــات  املنظم ــع  ومشاري
ــل الصعوبات  وحرصها عىل تذلي

التي قد تعرتض سري أعمالها
ــرض أنشطة فرع الهيئة  واستع
ــم  ت ــا  وم ــة  املاضي ــرتة  الف ــالل  خ
ــانية  ــب اإلنس ــه يف الجوان تحقيق
ــراءات التي تم اتخاذها  وكذا اإلج
ــهيل عمل املنظمات املانحة  لتس

وتوسيع تدخالتها.
ــر  آخ إىل  ــالن  ع ــرق  وتط
ــدة  الحدي ــي  لنازح ــة  إحصائي
ــه  قدمت ــا  وم ــريان  ح ــة  ومديري
املنظمات من مساعدات إنسانية 
لهم، والتدخالت التي تمت بشأن 
ــم  ــة أسل ــرضرة بمديري األرس املت
ــا بالحاالت  املتعلقة منه ــة  خاص

التي تعاني من سوء تغذية.
ــم  ض ــذي  ال ــاع  االجتم ــان  وك
ــات املانحة  ــدراء مكاتب املنظم م
ــرض،  ــة استع ــة باملحافظ والعامل
ــات القائمة والتدخالت  االحتياج
والتوجهات  ــة  الجاري ــانية  اإلنس

املستقبلية.
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استعراض أوضاع السجون وسبل استعراض أوضاع السجون وسبل 
تعزيز أداء أجهزة العدالة في البيضاءتعزيز أداء أجهزة العدالة في البيضاء

مناقشة تدخالت منظمة أطباء بال حدود السويسرية بإبمناقشة تدخالت منظمة أطباء بال حدود السويسرية بإب

البيضاء - سبأ
ــاء  البيض ــة  بمحافظ ــاع  اجتم ــش  ناق
ــد املنصوري،  ــيل محم ــظ ع ــة املحاف برئاس
ــة استئناف البيضاء القايض  ورئيس محكم
ــجون  الس ــاع  أوض ــاف،  جح ــن  عبدالرحم
وطبيعة قضايا السجناء وسبل تعزيز أداء 

أجهزة العدالة يف املحافظة.
ــذي ضم رئيس  ــرض االجتماع ال واستع
ــايض  الق ــة  باملحافظ ــاف  االستئن ــة  نياب
ــل  العم ــب  جوان ــي  الرسيح ــالم  عبدالس
ــة  واألمني ــة  القضائي ــزة  لألجه ــرتك  املش
ــا يف ظل استمرار  والتحديات التي تواجهه

العدوان والحصار الجائر عىل بالدنا.
ــاعد  مس ــور  بحض ــاع  االجتم ــرق  وتط
ــب طواق  ــة العقيد غال ــن املحافظ ــر ام مدي

ــات الكفيلة بترسيع البت بالقضايا  إىل اآللي
ــن  ــراج ع ــاء واالف ــا سجن ــىل ذمته ــي ع الت

السجناء املعرسين .
ــيق ما  وأكد االجتماع أهمية تعزيز التنس
بني األجهزة القضائية واألمنية لرتتيب عملية 
ــم والنيابات  ــار املحاك ــجناء إىل مق ــل الس نق
ــق،  والتحقي ــة  املحاكم ــات  جلس ــور  لحض
ــة  املتعلق ــراءات  اإلج ــة  كاف ــال  واستكم

بالسجناء املوقوفني لدى الجهات األمنية .
ــاء،  ــظ البيض ــد محاف ــاع أك ويف االجتم
ــة والجهاز األمني  ــلطة التنفيذي التزام الس
باملحافظة بتنفيذ األوامر القضائية والتقيد 
ــود  ــا بالجه ــة.. منوه ــراءات القانوني باإلج
ــق  وتحقي ــون  القان ــق  تطبي يف  ــة  القضائي

العدالة باملحافظة.

إب / سبأ
ــقة منظمة أطباء  ــالح ، خالل لقائه أمس منس ــظ إب عبدالواحد ص ــش محاف ناق
ــا الطبية املزمع  ــريي ، انشطة املنظمة وخدماته ــويرسية بإب مريام ب بال حدود الس

تنفيذها يف مديريتي العدين والفرع بإب .
واستعرض اللقاء بحضور املدير اللوجيستي ملرشوع الطوارئ الصحية باملنظمة 
ــدء تنفيذ  ــات الجارية لب ــورن ، الرتتيب ــن ايريك ب ــرع العدي ــن وف ــي العدي يف مديريت
ــاالت الطارئة من  ــة الح ــن واملزاحن ملعالج ــتشفيى العدي ــة يف مس ــالت املنظم تدخ
ــذي ضم أمني  ــدة . وتطرق اللقاء ال ــن محافظة الحدي ــني والنازحني م ــاء املديريت أبن
ــة صالح حاجب ووكيال املحافظة  ــام محيل املحافظة أمني الورايف ومرشف املحافظ ع
ــم ، ومدير عام مكتب الصحة الدكتور عبد  ــد الحميد الشاهري والدكتور عيل الزن عب
ــاء بال حدود  ــذي ستنفذها منظمة أطب ــة االخرى ال ــي ، إىل األنشط ــك الصنعان املل
السويرسية يف إطار مرشوع االستجابة الطارئة ملكافحة انتشاء األوبئة يف املديريتني.
ــانية املساندة للسلطة  ويف االجتماع ثمن املحافظ صالح تدخالت املنظمة اإلنس
ــام الطوارئ يف العديد  املحلية يف مجال مكافحة األوبئة وتوفري الجوانب الفنية ألقس
ــتشفيات املحافظة . وأكد أهمية التنسيق بني املنظمة والسلطة املحلية وبما  من مس
ــن القيام بمهامها عىل  ــهيالت الالزمة التي تمكنها م ــا من الحصول عىل التس يمكنه

أكمل وجه وتقديم خدمات حقيقة يلمسها املجتمع املحيل .


