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الثورة/أحمد املالكي
حالة االستنفار الرسمي امللحوظة 
ــب أن ترتجم  ــائل اإلعالم يج عىل وس
ــنئ املواطنني  ــج ميدانية نطم إىل برام
ــوف  والخ ــق  القل ــة  درج ــض  وتخف
ــراء  ــزع ج ــة الف ــه حال ــذي أوجدت ال
االرتفاعات السعرية للمواد الغذائية 
ــة  واليومي ــية  ألساس ــتهالكية  واالس
ــدوالر مقابل  ــعر ال ــاع س ــة ارتف نتيج
ــالت  ــع العم ــن طب ــم ع ــال الناج الري
ــي أوجدت حالة  الحديدة يف عدن الت
ــادي,  االقتص ــتقرار  االس ــدم  ــن ع م
وتوجيهات املجلس السيايس األعىل 
ــاط  ــة األخ الرئيس مهدي املش برئاس
ــث أكدت عىل  ــة ورصيحة حي واضح
ــود بني  ــل الجه ــف وتكام ــة تكات أهمي
ــاذ  ــة واتخ ــالث للدول ــلطات الث الس
ــة الصارمة بحق  ــراءات القانوني اإلج
املتالعبني باالقتصاد الوطني واعتبار 
ــدة بحق الوطن ال  هذه الجرائم متعم
ــاة  ــي مقاض ــادم وينبغ ــقط بالتق تس
ــة  ــا الحكوم ــا موجه ــني فيه املتورط
ــام أوًال  ــرأي الع ــق لل ــف الحقائ بكش
ــة  ــود ملواجه ــة الجه ــأول ومضاعف ب
الحرب التي يقوم بها العدوان بقيادة 
السعودية واإلمارات وبرعاية أمريكية 

مبارشة.
ــي  ــعب اليمن ــري الش ــا جماه ودع
ــي  ــيل بالوع ــد إىل رضورة التح الصام
واليقظة أمام الحرب االقتصادية التي 
يشنها العدوان من خالل رضب العملة 
الوطنية وافتعال األزمات يف املشتقات 
ــًال الفار هادي  ــة وغريها محم النفطي
وحكومته وتحالف العدوان املسؤولية 
ــىل نقل  ــب ع ــا ترت ــن كل م ــة ع الكامل
البنك املركزي ورضب العملة الوطنية 
ــدون غطاء يحافظ  وتكرار طباعتها ب
ــداً أن هذه الخطوات  عىل قيمتها مؤك
ــاد الوطني  ــة لتدمري االقتص املمنهج

ــة  ــة الداخلي ــزة الجبه ــا زعزع هدفه
ــي ومضاعفة  ــعب اليمن وتجويع الش

معاناته.
ــاك حالة من  ــر أن هن ــر بالذك جدي
القلق والفزع سادت يف الشارع اليمني 
ــواء  ويف كل محافظات الجمهورية س
ــيطرة  ــت س ــة تح ــات الواقع املحافظ
ــات  ــه أو املحافظ ــالل ومرتزقت االحت
ــس  املجل ــلطة  س ــت  تح ــة  الواقع

السيايس األعىل.
ــن  ع ــت  نتج ــذه  ه ــق  القل ــة  حال  
االرتفاعات السعرية الكبرية يف أسعار 

ــلع واملواد الغذائية واالستهالكية  الس
األساسية وأسعار املشتقات النفطية 
ــر األخبار  ــة توات ــك نتيج ــاز وذل والغ
ــل الريال إىل  ــدوالر مقاب ــن ارتفاع ال ع
ــرث من 700  ــة وصلت إىل أك ــام قليل أرق
ــك  ــب ذل ــاعة وأك ــالل 48 س ــال خ ري
ــعار  موجة مفزعة من حمى رفع األس
ــة  الجمل ــار  تج ــدى  ول ــاالت  البق يف 
ــا.. ما يدعو  والتجزئة واألفران وغريه
ــن  ــمي م ــتنفار الرس إىل رضورة االس
ــة بوزارة  ــة ممثل ــات املعني قبل الجه
ــات الضبط  ــة والتجارة وجه الصناع

األمنية لضبط حركة السوق ومالحقة 
ــن  الذي ــن  واملبتزي ــني  املغال ــار  التج
ــش املواطن علماً  يضاربون بلقمة عي
ــاض إىل أقل  ــاود االنخف ــدوالر ع أن ال
ــدوالر بينما  ــل ال ــال مقاب ــن 600 ري م
ــالل الـ 48  ــي ارتفعت خ ــعار الت األس
ــوط  ــاود الهب ــم تع ــة ل ــاعة املاضي س
ــدوالر ما يحتم  ــعار ال بالتوازي مع أس
ــواق  بالرضورة ضبط البوصلة يف األس
ــال التجارية والبقاالت واألفران  واملح
ــالت التي  ــم وخدمات املواص واملطاع
ــهد ارتفاعا  ــا والتي تش يجب ضبطه

ــواء  ــادي يف فرز األمانة كافة س غري ع
أو  ــطة  املتوس أو  ــرية  الكب ــات  الباص
ــوى العدوان  ــرية وال يخفى أن ق الصغ
ــة االقتصادية  ــالل الورق ــن خ تريد م
ــط املعييش  ــة مزيد من الضغ ممارس
ــع  ــاره م ــي إلجب ــعب اليمن ــىل الش ع
القيادة عىل الرضوخ واالستسالم بعد 
ــات القتال  ــكرياً يف جبه ــلهم عس فش
وهذا بالتأكيد يجعل شعبنا أكرث وعياً 
ــتبصاراً يف قراءة ومعرفة  وبصرية واس
ــبب الحقيقي والذي يعمل عىل  املتس
ــراءات اقتصادية  تجويعه ويتخذ إج

ــا عملية نقل  ــا وأدهاه ــة أخطره قاتل
ــدن وقيام  ــك املركزي إىل ع ــام البن مه
ــفري  ــادي بتوجيه من الس ــة ه حكوم
األمريكي بطبع مزيد من الرتيليونات 
ــاالت  ــن الري ــة م ــة الفاضي ذات القيم
ــة الريال  ــة العملة الوطني لرضب قيم

أمام العمالت األجنبية والدوالر.
ــرب  والص ــي  الوع ــن  م ــد  وبمزي  
ــرة من قبل  ــة والعمل واملثاب واملواجه
ــيتم إفشال  الحكومة وكل اليمنيني س
ــيتحقق النرص قريبا  ــذه الورقة وس ه

بإذن الله.
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الثورة / أسماء البزاز 
ــال  ــاء أعم ــس بصنع ــن أم دش
املؤتمر العلمي السادس لجرحى 
ــة من وزارة الصحة  العظام برعاي
ــعودي األملاني   ــفى الس ومستش
ــدداً كبرياً  ــر ع ــث يضم املؤتم حي
ــن  جراحي العظام من مختلف  م
ــات  ومحافظ ــفيات  مستش
ــر  ــدف إىل تطوي ــة يه الجمهوري
ــة  ــة الجراحي ــة اإلنتاجي العملي
يف  ــة  العلمي ــة  الحداث ــة  ومواكب

جراحة العظام.  
ــه االفتتاحية ألعمال  ويف كلمت
ــه  ط ــور  الدكت ــح  أوض ــر  املؤتم
ــه ويف  ــة أن ــر الصح ــوكل وزي املت
ــالد من عدوان  ــار ماتعانيه الب إط
ــرىض والجرحى  وحصار ومنع امل
من السفر كان من أبرز األولويات 
ــة  ــة ووزارة الصح ــىل الحكوم ع

ــفيات وتوفري  تطوير أداء املستش
ــاليب  بأس ــة  الحديث ــزة  األجه
ــام  ــرىض العظ ــة مل ــة خاص علمي
ــؤلية الدينية  ــعار من املس استش

والوطنية قبل كل يشء.
آمال أن يقدم هذا املؤتمر ويلبي 
ــر  تطوي يف  ــني  اليمني ــات  تطلع
ــق تقنية  ــة وف ــة الجراحي العملي
ــتجدات  املس ــب  تواك ــة  وحداث
ــي  وترتق ــة  الحديث ــة  العلمي

بالكوادر الطبية.
ــاص لـ"الثورة"  ــح خ ويف ترصي
ــد هطيف  ــور محم ــح الدكت أوض
رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر 
ــاء  ــدف إىل االرتق ــر يه أن املؤتم
ــي  جراح ــات  وإمكاني ــدرات  بق
ــتوى محافظات  العظام عىل مس
ــاالت  ــة الح الجمهورية.ومعالج
ــة  الخاص ــة  والحرج ــة  الدقيق

ــود  والعم ــل  واملفاص ــام  بالعظ
ــال  األطف ــوهات  وتش ــري   الفق

واملناظري والكسور .
ــئ  يهي ــر  املؤتم أن  إىل  ــريا  مش
ــدث  ما  ــرض  أح ــة كبرية لع فرص
ــات العلمية  ــت إليه التقني توصل
ــتوى العاملي  ــة عىل املس والعملي
ــات الجراحية الخاصة  يف العملي

بالعظام. 
ــديدة   مبينا أن هناك معاناة ش
ــار  انهي ــل  مقاب ــي  الطب ــكادر  لل
ــذي انعكس  ــة الوطنية وال العمل
ــرىض  ــال م ــع وح ــىل واق ــا ع جلي
ــة يف ظل  ــن خاص ــان باليم العط
ــعر رصف  ــذه الحرب وارتفاع س ه
األدوات  أن  إىل  ــف  أض ــدوالر  ال
ــام  ــة العظ ــتخدمة يف جراح املس
ــد  ــة وال توج ــام عاملي ــكل ع بش
ــألدوات الطبية  ــع محلية ل مصان

ــواء  ــتخدمة يف الجراحة  س املس
ــامري تثبيت العظام والعمود  مس
ــة  ــل الصناعي ــري  أو املفاص الفق
ــىل  ــري ع ــكل كب ــر بش ــث يؤث حي
ــي الرتفاع تكاليف  املريض اليمن
ــكل غري  العمليات الجراحية بش
ــرية وهو ما  ــول يف اآلونة األخ معق
ــن وطأته يف  ــعى للتخفيف م نس

ظل مخرجات هذا املؤتمر. 
ــق املؤتمر بالخروج   آمال أن يوف
ــة عىل  ــة وعملي ــات علمي بتوصي
املستوي العاملي ويف وجه الحدود 
ــرىض اليمنيني  ــادة امل ــة وإف إعان
ــات  العملي ــواع  أن ــة  كاف ــي  بتلق
ــة  ــق أدوات صحي ــة وف الجراحي
ــا وبأرقى الكفاءات  وحديثة عاملي

الطبية.
تصوير /فؤاد الحرازي

الثورة/معني حنش
ــل  ــة التأهي ــس بمصلح ــد أم عق
ــوزارة الداخلية اجتماع  واإلصالح ب
ــع  لقيادة املصلحة ضم مدراء  موس
ــة  ملناقش ــة  املصلح يف   ــوم  العم
ــاد الحلول  ــجون وإيج ــاع الس أوض
ــني الوضع الغذائي  املناسبة لتحس
ــي الظروف  ــات بما يراع لإلصالحي
ــراء العدوان  ــها البالد ج التي تعيش

والحصار
ويف االجتماع أكد رئيس مصلحة 
ــوزارة الداخلية  التأهيل واإلصالح ب
ــد الهادي عىل  ــواء عبدالله محم الل
ــجناء وتوفري  رضورة االهتمام بالس
ــم واحتياجاتهم  ــواد الغذائية له امل
ــب  وبحس ــة  الالزم ــم  ومتطلباته

اإلمكانيات املتاحة .
ــدراء عموم  ــدد عىل قيادة وم وش
ــم كل يف  ــام بمهامه ــة القي املصلح
اختصاصه وذلك لتنفيذ توجيهات 
ــني  ــرضورة تحس ــة ب وزارة الداخلي
أوضاع النزالء واإلصالحيات وتلبيه 
ــة  ــا املصلح ــي توفره ــم الت مطالبه
ــدد والعمل عىل  ــت املح ــم يف الوق له
ــروف  والظ ــات  التحدي ــة  مواجه
ــها البالد  ــي تعيش ــة الت االقتصادي

بسبب العدوان والحصار.
ــعى  تس ــة  املصلح أن  إىل  ــوه  ون
جاهدة إىل تحسني أوضاع السجون 
ــة االحتياجات  املختلفة وتوفري كاف
 .. ــتثنائي  اس ــكل  بش ــة  الرضوري
ــة االختالالت  ــه برسعة معالج ووج
ــض  بع يف  ــة  القائم ــكاليات  واإلش
ــة وتالفيها عرب  اإلصالحيات املركزي

اللجان املكلفة من املصلحة.
ــت مصلحة  ــن جهة أخرى وقع م
ــوزارة الداخلية  التأهيل واإلصالح ب

ــب األحمر  ــة الصلي ــع لجن ــس م أم
ــاريع خدمية  ــات  لتنفيذ مش اتفاقي
ــات املركزية واالحتياطية  لإلصالحي

باملحافظات.
ــد  اك ــع  التوقي ــة  عملي ــالل  وخ
ــل واإلصالح  ــس مصلحة التأهي رئي
ــه  ــواء عبدالل ــة الل ــوزارة الداخلي ب
ــز  تعزي ــة  اهمي ــادي  اله ــد  محم
التعاون املشرتك بني وزارة الداخلية 
ــه خدمة  ــا في ــر  مل ــب األحم والصلي
ــة  ــا إىل أهمي ــام.. منوه ــح الع الصال
ــاريع وفقا للمعايري  ــذ هذه املش تنفي
ــزام  ــا وااللت ــول به ــرشوط املعم وال

بالفرتة الزمنية املحددة
أن  ــة  املصلح ــس  رئي ــح  وأوض
ــة إىل  ــة بحاج ــات املركزي اإلصالحي
ــة  الخدمي ــاريع  املش ــن  م ــد  العدي
ــي  والت ــزالء  الن ــاع  أوض ــني  لتحس
ــة  ــات الدولي ــم املنظم ــب دع تتطل
ــرب توقيع االتفاقيات  واملحلية .وأعت
ــز ورفع القدرة  ــوة مهمة يف تعزي خط
والكفاءة يف االصالحيات وما تقدمه 

من خدمات.

ــة  بعث ــة  ــادت لجن أش ــك  ذل إىل 
ــاون الكبري  ــر بالتع ــب األحم الصلي
ــن قبل  ــا البعثة م ــذي تحظى به ال
ــة التأهيل  ــة ومصلح وزارة الداخلي

واإلصالح.
ــة اللجنة الدولية أنها  وأكدت بعث
ــزام باالتفاقيات  ــة عىل االلت حريص
املوقعة وتنفيذ كافة بنودها لتحقيق 
ــة  ــني املصلح ــرتكة ب ــداف املش األه

واللجنة الدولية للصليب األحمر.
ــات رئيس املصلحة  وقع االتفاقي
ــادي ومعه مدير  ــواء عبدالله اله الل
ــالح باملصلحة  ــام التأهيل واإلص ع
ــه الحكيم ومدير عام  العميد عبدالل
ــماوي  ــم الس ــط عبدالرحي التخطي
ــؤون الداخلية  ونائب مدير عام الش
ــايل  ــد العب ــدم محم ــة املق باملصلح
ــد  ــة ماج ــس املصلح ــكرتري رئي وس
الهادي وعن الصليب البعثة الدولية 

للجنة املكلفة لتنفيذ االتفاقيات.

إجراءات لتحسني أوضاع السجون ونزالئها تدشني أعمال املؤتمر العلمي السادس لجرحى العظام بصنعاء

توقيع اتفاقيات بني مصلحة التأهيل والصليب األحمر 
لتنفيذ مشاريع خدمية يف االصالحيات املركزية


