
0202أخبار وتقارير
النعيمي يؤكد ضرورة الخروج من الصعوبات الحالية بفرص نجاح اقتصادية وتنمويةالنعيمي يؤكد ضرورة الخروج من الصعوبات الحالية بفرص نجاح اقتصادية وتنموية

ٹ/ زكريا حسان
ــيايس األعىل محمد النعيمي  أكد عضو املجلس الس
ــا  بم ــة  املحلي ــني  والقوان ــات  الترشيع ــر  تطوي رضورة 
ــة والعمل عىل تحقيق نجاحات  ــب مع مهام الدول يتواك
ــا يحققه الجيش واللجان  ــة واقتصادية تواكب م تنموي
ــود وثبات يف  ــارات وصم ــدان من انتص ــعبية يف املي الش

وجه العدوان.
ــار النعيمي يف ورشة العمل التي نظمها النادي  وأش
ــاء   ــس بصنع ــس أم ــع دول بريك ــيق م ــي للتنس اليمن
ــالل اإلماراتي  ــاد االحت ــة وأبع ــاع الغربي ــول األطم ح
ــج  ــة االنطالق لنس ــة اىل أهمي ــئ اليمني ــزر واملوان للج
ــطة مع دول الربيكس تستلهم  ــية نش عالقات  دبلوماس
ــي .. منوها  ــن املقاتل اليمن ــود م ــة والصم اإلرادة القوي
ــتفادة من تجربة دول الربيكس يف اإلدارة  برضورة االس
ــات التي  ــتحضار النجاح ــوض االقتصادي واس والنه
ــا والخروج من الصعوبات الحالية التي تمر بها  حققته

البالد بفرص نجاح للتنمية والبناء .
ــر املالية الدكتور  ــس الوزراء وزي ــا أكد نائب رئي فيم
ــرتاتيجي الهام  ــن االس ــع اليم ــويل أن موق ــني مقب حس
ــفن  جعل منه دولة بحرية بامتياز ترشف عىل مرور الس
ــي تصل بني الرشق  ــة وأقرب الطرق الت واملالحة الدولي
ــرة باإلضافة إىل تعدد موارد  والغرب وتمتلك 330 جزي
ــوارد  ..  ــة متعددة امل ــا ضمن 13 دول ــن التي جعله اليم
ــس كمنظومة عاملية  ــة بريك ــرشا إىل ان ظهور منظوم م
ــالىش أمامها  ــادي تت ــع اقتص ــاب بطاب ــددة األقط متع
ــية املهيمنة عىل االقتصاد وتقوم عىل  املنظومة األطلس

اإلنتاج والكثافة البرشية .
ــع  ــادم ذات طاب ــرايف الق ــيم الجغ ــار إىل أن التقس وأش
ــدال عن  ــة ب ــاب اقتصادي ــدة أقط ــتقوم ع ــادي وس اقتص
العسكرية وان العالم يف الوقت الحايل يتنافس عىل املمرات 
ــن لن يقبل  ــا ان اليم ــزر .. موضح ــوذ والج ــة والنف الدولي
ــة واإلرسائيلية وأن  ــب األطماع األمريكي ــيم حس بالتقس

حكومة اإلنقاذ لديها طموح يف التنسيق مع االقتصاديات 
الصاعدة واالنضمام إىل عائلة طريق الحرير ليأخذ اليمن 

مكانته اإلقليمية والدولية اقتصاديا .
ــمي  ــارة محمد الهاش ــر الصناعة والتج ــب وزي  نائ
ــادة النظر يف  ــمي إىل إع ــة الجانب الرس ــا يف الورش دع
ــىل اليمن  ــن عدوانا ع ــدول التي ٌتش ــع ال ــات م االتفاقي
ــا الجانب  ــا دع ــا، كم ــة معه ــود االقتصادي ــاء العق بإلغ
ــتغالل ظروف العدوان بتحويل  ــمي والشعبي اس الرس
ــات  منظم ــالع  اضط ــة  وأهمي ــرص  ف إىل  ــات  التحدي
ــة  ــة الحساس ــذه املرحل ــا يف ه ــي بدوره ــع املدن املجتم
ــع املنظمات الدولية  ــة من تاريخ اليمن والعمل م واملهم
ــاهم يف تحسني الظروف  ــاريع اقتصادية تس لخلق مش

املعيشية للمواطنني ..
ــايس أحمد  ــد الدبلوم ــد املعه ــح عمي ــك أوض إىل ذل
ــع دول الربيكس  ــة النظر يف عالقة اليمن م ــاد أهمي العم
ــزز التنمية  ــة العليا لليمن وبما يع ــا من املصلح انطالق
ــيا  ــن احتفل مع روس ــا إىل أن اليم ــة .. منوه االقتصادي
ــات  ــن العالق ــا م ــرور 90 عام ــام بم ــل أي ــة قب االتحادي
الدبلوماسية بني البلدين وقبلها احتفل بمرور 60 عاما 
ــا ان العالقة مع  ــني.. موضح ــات اليمن بالص ــىل عالق ع
ــعودية لم تكن جيدة وبرزت عداوة  اململكة العربية الس

السعودية لليمن يف كل مراحل التاريخ .
ــع  ــيق م ــي للتنس ــادي اليمن ــس الن ــد رئي ــدوره أك ب
ــاع  ــط أطم ــن مح ــحاق أن اليم ــيل إس ــس ع دول بريك

ــرتاتيجي  ــخ ملوقعه االس ــىل مر التأري ــالل ع دول االحت
ــة والصهيونية الذي  ــرشوع الهيمنة األمريكي وحاليا م
ــياً عىل  ــرتاتيجيا ومصدر خطر رئيس ــا اس ــل تحدي يمث
ــا  ــي ارتكبه ــم الت ــا ان  الجرائ ــة.. موضح ــن واألم اليم
ــاد  ــة لالقتص ــة التحتي ــت البني ــدوان طال ــف الع تحال
ــآت  اليمني بالقطاعني العام والخاص ودمر آالف املنش

التجارية والصناعية واإلنتاجية والخدمية.
ــه األهم ملرشوع  ــحاق أن موقع اليمن يجعل ــد اس وأك
ــواحل بطول  ــق الحرير البحري بما يمتلكه من س طري
ــر غربا إىل  ــر األحم ــد من البح ــن 2200 كم, تمت ــرث م أك
ــج عدن وبحر العرب جنوبا باإلضافة إىل 14 ميناء  خلي
ــق الحرير  ــع أغلبها يف مجال طري ــاحلية تق ومدينة س

ــم .. منوها بأن الصني  ــارات العال ــري ويربط بني ق البح
ــار دوالر يف هذا  ــارب 120 ملي ــتثمار ما يق ــتقوم باس س
ــنوات املقبلة إىل  ــرتتفع خالل الخمس الس املرشوع وس
ــتنال فيها املوانئ والطرق البحرية  700 مليار دوالر، س
ــة إىل القارة اإلفريقية أهمية كربى ومنها املوانئ  املتجه

اليمنية.
ــادي اليمني  ــل ريبورتاج عن الن ــة العم تخلل ورش
للتنسيق مع دول بريكس  وورقتا عمل عن أهمية اليمن 
ــرتاتيجية ملرشوع طريق الحرير البحري، وأهمية  اإلس
ــدول املنضمة  ــع الصني وال ــة لليمن م ــات الثنائي العالق

لطريق الحرير، ونقاش ومداخالت حول أوراق العمل.
تصوير/ فؤاد الحرازي

في ورشة عمل حول األطماع الغربية وأبعاد االحتالل اإلماراتي للجزر والموانئ اليمنيةفي ورشة عمل حول األطماع الغربية وأبعاد االحتالل اإلماراتي للجزر والموانئ اليمنية

فعاليات متنوعة في العاصمة والمحافظات استعدادًا لالحتفال بذكرى المولد النبويفعاليات متنوعة في العاصمة والمحافظات استعدادًا لالحتفال بذكرى المولد النبوي
ــغال العامة  ــة وزير األش ــس بصنعاء برئاس ــاع أم ــش اجتم ناق
ــاء ذكرى املولد  ــق، التحضريات الخاصة بإحي ــرق غالب مطل والط

النبوي الرشيف.
ــذاري  ــد ال ــوزارة محم ــل أول ال ــم وكي ــذي ض ــاع ال ويف االجتم
ــؤون  ــامي ووكيل الش ــغال الدكتور يحيى الش ــاع األش ــل قط ووكي
ــة الطرق  ــة عبدالله أبو طالب ونائب رئيس مؤسس املالية واإلداري
ــور املهندس أمري الدين الحوثي وكبري املهندسني يف الوزارة  والجس
ــداد الجيد  ــق أهمية التحضري واإلع ــد الوزير مطل ــل املؤيد.. أك نبي

لهذه الفعالية الدينية العظيمة.
ــوي الرشيف يمثل  ــرى املولد النب ــال بذك ــار إىل أن االحتف وأش

محطة هامة يف حياة املسلمني.
ــلم حدث غري  ــىل الله عليه وس ــول ص ــت إىل أن ميالد الرس ولف
ــاة يف اآلخرة..  ــالح يف الحياة والنج ــة نحو الف ــار حياة البرشي مس
ــامح والتصالح ولم  ــول يف التس ــداء بنهج الرس ــدا أهمية االقت مؤك

شمل األمة التي تتكالب عليها املحن من كل جانب.
ــتعرض الحارضون التحضريات الجارية إلحياء املولد  فيما اس

النبوي وفقا للخطة املعدة من قبل الوزارة.
ــاد بأمانة العاصمة أمس  ــن مكتب األوقاف واإلرش إىل ذلك دش

الحملة اإلرشادية بمناسبة املولد النبوي الرشيف.
ــإرشاف وزارة  ــبوعني ب ــتمر أس ــي تس ــة الت ــتهدف الحمل وتس
ــس املحلية، عرب  ــدارس واملجال ــاجد وامل ــاد، املس ــاف واإلرش األوق
ــدين واملرشدات بالتنسيق مع  كوكبة من العلماء والخطباء واملرش

مكتب الرتبية باألمانة وإدارة الخطباء بدائرة الثقافة القرآنية.
ــاف لقطاع  ــوزارة األوق ــاعد ل ــل املس ــار الوكي ــني أش ويف التدش
ــد النبوي  ــاء ذكرى املول ــي إىل أهمية إحي ــى الحوث ــاد يحي اإلرش

الرشيف عىل صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم.

ــد مدى  ــبة الدينية العظيمة يجس واعترب االحتفال بهذه املناس
ــلم ونهجه  ــه وس ــه عليه وآل ــىل الل ــول ص ــاء اليمن للرس ــب أبن ح

وسريته وما جاء به.
ــة العاصمة  ــاد بأمان ــاف واإلرش ــر مكتب األوق ــار مدي ــا أش فيم
ــيس إىل أن إحياء  ــر املكتب محمد الغلي ــد العفيف ونائب مدي محم
ــالة  ــاء اليمنيني للرس ــن والء وانتم ــوي، يعزز م ــرى املولد النب ذك
ــه عليه وآله  ــانية محمد صىل الل ــول اإلنس ــة وحبهم لرس املحمدي

وسلم.
وألقيت كلمات عن الخطباء ألقاها العالمة محمد الفضيل وعن 
ــؤول دائرة الثقافة القرآنية  ــالم العمدي ومس ــدات ألمة الس املرش
ــة تضافر  ــا أهمي ــدت يف مجمله ــل، أك ــس الط ــة قي ــة العاصم بأمان

الجهود إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.
ــاء والخطباء  ــالع العلم ــىل رضورة اضط ــات ع ــددت الكلم وش
ــي واالصطفاف  ــم املجتمع ــز التالح ــم يف تعزي ــدين بدوره واملرش

الشعبي سيما يف ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد.
من جانب آخر ُدشن بمدرسة الطربي بمديرية صنعاء القديمة 
بأمانة العاصمة أمس برنامج إذاعي توعوي، ينظمه مكتب الرتبية 
ــعار "  ــبة املولد النبوي الرشيف تحت ش ــم باألمانة بمناس والتعلي

لبيك يا رسول الله ".
ــبعة  ــف طالب وطالبة من خالل س ــتهدف الربنامج 900 أل ويس

آالف إذاعة يف مختلف مدارس املناطق التعليمية.
ــار وكيل أمانة العاصمة عيل السقاف إىل  ويف حفل التدشني أش
ــي نأمل أن تكون  ــد النبوي الرشيف والت ــة إحياء ذكرى املول أهمي

فاتحة خري ونرص وتمكني ودحر للغزاة واملحتلني.
ــاد الرفيق، احتفالنا  ــر مكتب الرتبية باألمانة زي فيما اعترب مدي
بمولد املصطفي يجسد حب اليمنيني للنبي محمد صىل الله عليه 

وآله سلم.
كما ناقش اجتماع تحضريي عقد أمس بذمار برئاسة املحافظ 
ــني املقديش، الرتتيبات الجارية لالحتفاء بذكرى املولد  محمد حس

النبوي الرشيف.
ــن هارون  ــال املحافظة محس ــرضه وكي ــذي ح ــاع ال ويف االجتم
ــة ذات العالقة .. أكد  ــاس العمدي، ضم مدراء املكاتب التنفيذي وعب
املحافظ املقديش أهمية اإلعداد الجيد لالحتفاء بهذه املناسبة بما 

يعكس أهميتها ومكانتها الدينية.
ــل العمدي  ــة الوكي ــكيل لجنة برئاس ــه محافظ ذمار بتش ووج

لإلعداد لالحتفال باملولد النبوي.
ــاع  ــدة يف اجتم ــة صع ــذي بمحافظ ــب التنفي ــش املكت ــا ناق كم
ــوض ،  ــر ع ــد جاب ــظ محم ــة املحاف ــس ، برئاس ــه أم ــتثنائي ل اس

التحضريات الجارية إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف.
ــب التنفيذية  ــدراء املكات ــذي حرضه وكالء وم ــاع ال ويف االجتم
ــدد املحافظ عوض، عىل أهمية إحياء هذه املناسبة  باملحافظة ، ش
العظيمة لتوثيق االرتباط بالنبي محمد صلوات الله عليه وعىل آله 

وسلم ، مستعرضاً بعضاً من صفات الرسول ومواقفه الجهادية .
ــواء فيما  ــذل الجهود س ــع وب ــل الجمي ــار إىل رضورة تفاع وأش
يتعلق باإلعداد للمناسبة أو باألنشطة التي ترتجم القيم اإليمانية 
التي دعا إليها نبينا محمد كاإلحسان والتكافل والجهاد يف سبيل 
الله ،، الفتاً إىل أن املكتب التنفيذي معني أكرث من غريه بإحياء هذه 

املناسبة الجليلة.
ــتصالح األرايض الزراعية يف  ــظ عىل أهمية اس ــدد املحاف كما ش
ــاعدة املزارعني  ــلطة املحلية ملس ــتعداد الس ــة،، مبديا اس املحافظ
ــار تنفيذ  ــال تأتي يف إط ــذه األعم ــرياً إىل أن ه ــاح ،، مش ــدر املت بالق

مرشوع الشهيد الرئيس الصماد.

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري:

• نفذ سالح الجو املسري هجوماً جويا 
عىل قاعدة امللك خالد الجوية يف خميس 
مشيط بطائرة قاصف 1 حيث استهدف 
ــا  ــق منه ــي تنطل ــرات الت ــض الطائ مراب

املقاتالت لشن الغارات عىل املدنيني
ــدك  ــي ي ــي ومدفع ــف صاروخ • قص
ــعودي  ــش الس ــة الجي ــات مرتزق تجمع

قبالة منفذ علب وغرب مجازة 
ــعبية  • مدفعية الجيش واللجان الش
ــعوديني يف  ــود الس ــدك تجمعات للجن ت
ــهوة بـالربوعة محققة إصابات  موقع س

مبارشة
جيزان:

ــة  ملرتزق ــع  واس ــف  زح ــار  انكس  •
ــقوط قتىل  العدوان عىل جبل تويلق وس

وجرحى يف صفوفهم بينهم قيادات 
نجران:

ــتهدف تجمعات  ــف مدفعي يس • قص
للمرتزقة يف صحراء البقع

ليوم السبت 3 / 11 / 2018م 

الساحل الغربي:
ــق صاروخاً  ــة تطل ــوة الصاروخي • الق
ــات  ــىل تجمع ــدرP_1 ع ــوع ب ــتياً ن باليس

الغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي 
ــكرية  ــة عس ــة وآلي ــري 69 مدرع • تدم
ــة يف  ــات العنيف ــالل املواجه ــة خ مختلف

الساحل الغربي
ــم  ــن مقاتليه ــن 250 م ــرث م ــرار أك • ف
ــت هناك عرشات  ــاه الخوخة وال زال باتج
ــرشات املصابني يف  ــدان وع ــث يف املي الجث

مستشفيات الخوخة واملخا وعدن
ــة  للمرتزق ــكرية  عس ــة  آلي ــراق  إح  •

بوالعة غرب الجبلية
• تدمري مدرعة وآلية عسكرية بعبوتني 
ــرصع وإصابة من  ــاح وم ــفتني يف الج ناس

عليهما بينهم قيادي
الجوف:

ــة عىل مواقع املرتزقة  • عملية هجومي
ــم  تعزيزاته ــتهداف  واس ــوب  املصل يف 
ــىل وجرحى  ــقوط قت بقصف مدفعي وس

يف صفوفهم
• قتىل وجرحى من املرتزقة وأرس عدد 
منهم خالل عملية هجومية عىل مواقعهم 
ــام وإحراق  ــن التباب بجبهة ح يف عدد م

مخيماتهم واستهداف مخزن سالح 
• انفجار عبوة ناسفة يف فريق هندسة 
ــعف  ــني بـخب والش ــة يف الخليف للمرتزق
ــم بينهم قائد  ــدد منه ــرصع وإصابة ع وم

الفريق
تعز:

ــة  ــفة يف مجموع ــوة ناس ــار عب • انفج
ــلل يف  ــة اثناء محاولتهم التس من املرتزق

الجحملية ومرصع وإصابة عدد منهم
الضالع:

ــتهدف تجمعات  ــف مدفعي يس • قص
ــبة  الخش ــل  نقي يف  ــة  املرتزق ــع  ومواق

والرضبات مسددة

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
ــدا  ش ــة  مديري ــىل  ع ــارات  غ  7  •

الحدودية
• سلسلة غارات عىل مناطق متفرقة 

بمديرية الظاهر
ــيل  ع آل  ــة  منطق ــىل  ع ــان  غارت  •

بمديرية رازح الحدودية
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــزارع املواطنني يف  ــازل وم ــتهدف من اس

مديرية باقم
ــاً  ــن 230 صاروخ ــرث م ــف بأك • قص
ــن  م ــة  متفرق ــق  مناط ــىل  ع ــة  وقذيف

مديريتي شدا ورازح الحدوديتني
ــي ومدفعي مكثف  ــف صاروخ • قص
ــة  متفرق ــكنية  س ــق  مناط ــتهدف  اس

بمديريات حيدان ومنبه والظاهر
حجة:

ــد  أح ــيارة  س ــتهدفت  اس ــارة  غ  •
املواطنني يف منطقة بني حسن بمديرية 

عبس
نجران:

• 3 غارات عىل الطلعة
الحديدة:

• 8 غارات عىل مديرية الدريهمي
• غارة عىل مزرعة مواطن يف مديرية 

السخنة
• قصف بأكرث من 65 غارة عىل املنظر 
ــة  ــدة بمديري ــار الحدي ــو 16 ومط وكيل

الحايل
ــوائي استهدف  • قصف مدفعي عش
ــني يف منطقة  ــازل وممتلكات املواطن من

كيلو 16 ومحيطها
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

وزير الصحة يتفقد سير العمل في عدد من المنشآت الطبية بالحديدةوزير الصحة يتفقد سير العمل في عدد من المنشآت الطبية بالحديدة
الحديدة /سبأ

ــكان  والس ــة  العام ــة  الصح ــر  وزي ــد  تفق
ــري العمل يف هيئة  الدكتور طه املتوكل، أمس س
ــاحل  ــع الس ــام ومجم ــورة الع الث ــفى  مستش

الغربي ومركز الكىل بمحافظة الحديدة.
ــه رئيس  ــور املتوكل ومع ــع الدكت حيث اطل
ــهيل ،  ــفى الثورة الدكتور خالد س هيئة مستش
عىل الخدمات الصحية ومستوى الجاهزية يف 
ــام األطفال ووحدة رعاية حديثي الوالدة  أقس
ــوء  والعناية املركزة لألطفال ومركز معالجة س

التغذية.
ــوكل  ــور املت الدكت ــب  ــارة طال الزي ــالل  وخ
ــة  الصح ــا  مقدمته ويف  ــة  الدولي ــات  املنظم
ــوزارة يف  ــم جهود ال ــف دع ــة واليونيس العاملي
ــب األطفال وتوفري الحضانات الخاصة  دعم ط
ــرف العناية  ــدات بغ ــة واملع ــال واألدوي باألطف
ــة  ــوء التغذي ــز س ــذا مرك ــال وك ــزة لألطف املرك
وتقديم الدعم املتكامل ألقسام رعاية األطفال 

واألمومة بحزمة متكاملة من الخدمات.
ــرار العالم إىل الضغط عىل تحالف  ودعا أح
ــن  ــاص ع ــكل خ ــار بش ــع الحص ــدوان لرف الع
ــرض أطفالها  ــى ال يتع ــة الحديدة حت محافظ
ــريا  والكول ــة  الحصب ــراض  أم ــراء  ج ــاة  للوف

والدفترييا والسحايا وسوء التغذية.
ــيل  ــوكل بمركز الغس ــع الوزير املت ــا اطل كم
ــة  بمحافظ ــال  العم ــة  مدين يف  ــوي  الكل

ــل الكلوي  ــوال مرىض الفش ــدة عىل أح الحدي
ــل 42 جهازاً  ــد تعط ــيما بع ــم ، س واحتياجاته

باملركز مما يعرض حياتهم ملوت وشيك.
ــتمرار  ــة إىل أهمية اس ــار وزير الصحي وأش
ــرىض ، ورضورة  ــه للم ــم خدمات ــز يف تقدي املرك
ــري احتياجاته من  ــى وتوف ــم املبن ــادة ترمي إع

املعدات واملحاليل.
ــات الدولية برسعة  ــوكل املنظم وطالب املت
ــن أجهزة  ــات املركز م ــري متطلب ــل لتوف التدخ
ــيل ، لتمكينه من دوره  ومعدات ومحاليل الغس

إلنقاذ حياة املئات من املرىض.
ودعا الدكتور املتوكل، رجال املال واألعمال 
إىل دعم مركز الغسيل الكلوي باملحافظة التي 

تواجه ضغطاً يف تقديم الخدمة للمرىض يف ظل 
تصعيد العدوان عىل الساحل الغربي.

ــط  ــة بالضغ ــات الدولي ــب املنظم ــا طال كم
ــماح  ــار والس ــع الحص ــدوان ورف الع ــاف  إليق

بدخول األدوية لليمن.
ــىل أوضاع  ــر الصحة ع ــع وزي ــك اطل إىل ذل
ــي الطبي  ــاحل الغرب ــى يف مجمع الس الجرح
ــات املقدمة لهم يف  ــتوى الخدم التعليمي ومس
ــام خاصة الطوارئ والعمليات  مختلف األقس

والعناية املركزة.
ــام  ــة واالهتم ــل الرعاي ــم كام ــه بتقدي ووج
ــتلزمات  بالجرحى واملرىض وتوفري جميع مس
ــة املعنية إىل  ــا املنظمات الدولي عالجهم، داعي

ــوارئ والعناية  ــم الط ــل لقس ــم كام ــري دع توف
ــة  ــدات الالزم ــزة واملع ــري األجه ــزة وتوف املرك
ــعاف  ــات الطوارئ واإلس ــي تتطلبها خدم الت
ــا  وجاهزيته ــا  جودته ــع  ورف ــيعها  وتوس

الستقبال أي حاالت.
ــكان  ــة العامة والس ــر الصح ــا اطلع وزي كم
ــه التفقدية  ــالل زيارت ــه املتوكل، خ ــور ط الدكت
ــري أعمال  ــي ، عىل س ــل الريف ــفى باج ملستش
ــن  م ــدد  ع ــث  وتأثي ــات  والرتميم ــزات  التجهي
ــادات،  والعي ــوارئ  الط ــة  خاص ــام  األقس
ــة والجاهزية يف  ــات الصحي ــتوى الخدم ومس

أقسام الطوارئ والعناية املركزة.
ــود لتقديم  ــر الجه ــة تضاف ــد عىل أهمي وأك
أفضل الخدمات الصحية للمواطنني واالرتقاء 

بمستوى الخدمات الطبية.
ــدد من  ــة عىل صحة ع ــر الصح ــع وزي واطل
ــفى  ــوء التغذية بمستش ــز س ــال يف مرك األطف
ــة لهم ، ووجه  ــل الريفي والخدمات املقدم باج
ــوء  ــال مصاب بس ــد األطف ــة اح ــة أحال برسع
ــة  ــبعني بأمان ــفى الس ــاد إىل مستش ــة ح تغذي
ــة حالته أوال  ــالج ومتابع ــي الع ــة لتلق العاصم

بأول.
ــف العدوان  ــوكل تحال ــور املت ــل الدكت وحم
الكارثة اإلنسانية يف اليمن ومحافظة الحديدة 
ــار ومنع  ــن قتل وحص ــه األطفال م ــا يعاني وم

دخول الغذاء والدواء.

عضو السياسي األعلى النصيري عضو السياسي األعلى النصيري 
يعزي في وفاة وديع ذمرانيعزي في وفاة وديع ذمران

المكتب السياسي ألنصار الله المكتب السياسي ألنصار الله 
ينعي الشيخ العرجليينعي الشيخ العرجلي

صنعاء / سبأ
ــيايس األعىل نارص بن نارص النصريي برقية  بعث عضو املجلس الس

عزاء ومواساة يف وفاة وديع منبه ذمران .
ــقاء الفقيد غسان وبسام  وعرب النصريي يف الربقية التي بعثها إىل أش
ــباب  ــازي يف وفاة أحد ش ــران عن التع ــن ذم ــادل عبدالرحم ــيخ ع والش
ــلحني بالعلم واملعرفة ، سائًال املوىل العيل القدير أن يتغمده  الوطن املتس
ــه الصرب  ــم أهله وذوي ــه وأن يله ــيح جنات ــكنه فس ــه ويس ــع رحمت بواس

والسلوان .
إنا لله وإنا إليه راجعون..

الثورة/ 
ــيخ محمد  ــيايس ألنصار الله بيان نعي يف وفاة الش أصدر املكتب الس
نارص يحيى العرجيل الذي انتقل إىل رحمة الله عن عمر ناهز 90 عاما.

ــيخ العرجيل   ــخة منه بمواقف الش ــان تلقت "الثورة" نس ــاد البي وأش
املتميزة واألدوار الوطنية و االجتماعية الصادقة معرباً عن عميق األىس 

بهذا املصاب الجلل.
ــاة ألبنائه وذويه  ــازي واملواس ــدم بخالص التع ــاف البيان : نتق وأض
ــد-حجر املحابشة وأبناء محافظة حجة كافة  من آل العرجيل وبني أس
سائلني له من املوىل عز وجل جزيل الرحمة والرضوان وإنا لله وإنا إليه 

راجعون.

ورشة تعريفية  لضباط وأفراد اإلدارة العامة ورشة تعريفية  لضباط وأفراد اإلدارة العامة 
لمكافحة المخدرات لمكافحة المخدرات باألدوية المخدرةباألدوية المخدرة

ٹ/ أسماء البزاز
ــة عمل تعريفية باألدوية  أقيمت بصنعاء ورش
ــة ملكافحة  ــراد اإلدارة العام ــاط وأف ــدرة لضب املخ
ــن  اإلدارة العامة  ــا كل م ــي نظمته ــدرات والت املخ
ــدرات بوزارة الداخلية والهيئة العليا  ملكافحة املخ
ــة اليمنية  ــة والرشك ــتلزمات الطبي ــة واملس لألدوي

لصناعة وتجارة األدوية يدكو.
ــي  ــد املدان ــور محم ــح الدكت ــة أوض ويف الورش
ــتلزمات الطبية  رئيس الهيئة العليا لألدوية واملس
ــة يف ظل ما  ــرية خاص ــة كب ــة أهمي ــذه الورش أن له
تشهده البالد من مؤامرات عدائية من قبل تحالف 
ــبابنا بدخائل تحت  ــتهدف ش ــذي يس ــدوان ال الع
ــرج عن صنف املواد  ــميات طبية وغريها ال تخ مس
ــذي كان وال بد من رضورة  املخدرة واملحظورة وال
ــا وتداعياتها من قبل  ــا وآثاره ــة بمخاطره التوعي

الجهات املعنية .
ــة  األمني ــود  الجه كل  ــف  تكات إىل  ــا  داعي  
ــك  ــط رصف تل ــد وضب ــة للح ــية والطبي والسياس
ــدرات الذي  ــق قانون املخ ــن األدوية وف ــواع م األن
فرض عقوبات عىل كل من تاجر أو اهمل يف إدخال 
هذه األدوية للبالد لعقوبة تصل لإلعدام.باإلضافة 

ــك األدوية  ــدم ترسب تل ــة تضمن ع ــاد آلي إىل إيج
ــيطر عليها قوى  املخدرة من قبل املناطق التي تس

العدوان .
ــزي رئيس  ــه الحم ــح عبدالل ــه أوض ــن جهت م
ــو أن الهدف  ــة لألدوية يدك ــس الرشكة اليمني مجل
ــط أنواع التخدير يف  ــة هو ضب الرئيس لهذه الورش
ــرات الصحية بيقظة وحذر  البالد ومواجهة املؤام
ــبابنا بمخاطر تلك األدوية ومسمياتها  وتوعية ش
وفق مخرجات صارمة ورشاكة فاعلة تعكس نجاح 
األداء يف املرافق األمنية والصحية عىل حد سواء.

ــام اإلدارة العامة  ــد القايفي مدير ع ــد محم العمي
ملكافحة املخدرات بوزارة الداخلية بني أن هناك خطة 
لتحسني عملية ضبط قضايا املخدرات املستخدمة يف 
ــال مكافحة املخدرات  ــراض الطبية وتعريف رج األغ
ــب  ــدرات يف الجان ــميات املخ ــواع ومس ــكال وأن بأش
ــدرات األخرى  ــرا عن املخ ــي ال تقل خط ــي والت الطب
ــر هذه  ــع بمخاط ــف املجتم ــريا إىل رضورة تثقي .  مش
القضية وتداعيات االتجار بها وتفعيل عملية الرقابة 
ــة ويف  ــات ذات العالق ــع الجه ــل م ــجام متكام يف انس

مختلف محافظات الجمهورية.
تصوير / فؤاد الحرازي
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الراعي: تصعيد
ــي وعزله عن  ــعب اليمن ــدف لتجويع الش ــح أن الحصار يه وأوض
ــا القوى الوطنية التصدي للعدوان  ــم يف ظل صمت مطبق .. داعي العال
ــدف منها التضليل  ــاورات كاذبة اله ــداع بأي دعوات ومن وعدم اإلنخ

عىل الرأي العام العاملي.
ــالم العادل والشامل  وأكد األخ يحيى عيل الراعي أن اليمن مع الس
ــوال إىل إنهاء  ــي وص ــل الخارج ــدوان والتدخ ــف الع ــن وق ــذي يضم ال

الحصار.
ــابق  ــتعراض محرضه الس ــته باس ــتهل جلس وكان املجلس قد اس
وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله اليوم االثنني بمشيئة الله تعاىل.

مرصع وجرح عدد من الغزاة
وأكد املصدر مرصع عدد من املرتزقة بينهم قيادي يف تدمري مدرعة 

وطقم عسكري لهم يف منطقة الجاح .

ــعبية  ــش واللجان الش ــوة الصاروخية للجي ــت الق ــك أطلق إىل ذل
ــات الغزاة واملرتزقة  ــتيا نوع بدر P_1 عىل تجمع ــس صاروخا باليس أم

يف الساحل الغربي.
ــا قتىل  ــه مخلف ــاب هدف ــاروخ أص ــكري أن الص ــدر عس ــد مص وأك

وجرحى يف صفوف العدو.

مقبويل: إمعان
ــهيل عمل  ــوزراء وزير املالية الحرص عىل تس ــد نائب رئيس ال وأك
ــن رسعة  ــي تضم ــراءات الت ــة اإلج ــة كاف ــاذ وزارة املالي ــج واتخ الربنام
ــزة واملعدات التي  ــة ملختلف األجه ــح واإلعفاءات الالزم منح التصاري

يحتاجها الربنامج.
ــكره  ــذاء العاملي عن ش ــم لربنامج الغ ــل املقي ــه عرب املمث ــن جانب م
ــح  ــح التصاري ــج ومن ــل الربنام ــهيل عم ــة يف تس ــود وزارة املالي لجه
ــدا حرص  ــل الربنامج.. مؤك ــق بعم ــا يتعل ــكل م ــة ل ــاءات الالزم واإلعف

الربنامج عىل العمل للحد من األزمة اإلنسانية التي تتفاقم يوميا.
ــوى لألوضاع يف محافظة  ــار إىل أن الربنامج يعطي أولوية قص وأش
ــوم برفع التقارير بذلك  ــدة ويراقب األحداث الجارية هناك ويق الحدي

لألمم املتحدة أوال بأول.
حرض اللقاء نائب املمثل املقيم لربنامج الغذاء ليىل الهادي ورئيس 

املكتب الفني بوزارة املالية.
ــف من معاناة  ــا الربنامج للتخفي ــود التي يبذله ــش الجه وكان ناق
ــري عمل  ــة بس ــب املتصل ــاء إىل الجوان ــرق اللق ــي وتط ــعب اليمن الش

الربنامج والصعوبات التي تواجه أعماله من حنٍي آلخر.

وزير الخارجية
ــعب  وأكد وزير الخارجية أن هذا األجراء عقاب جماعي بحق الش
ــؤوليتها دول  ــانية تتحمل مس ــة إنس ــيؤدي إىل وقوع كارث ــي س اليمن

تحالف العدوان ومرتزقته.

ــتعداد األمم املتحدة  ــن جانبها جددت غراندي، التأكيد عىل اس م
لتقديم كافة جوانب الدعم املمكن لليمن والشعب اليمني وبما يساهم 

يف التخفيف من األزمة اإلنسانية.

مصدر بلجنة األسرى
ــادل الكامل دون  ــة أن تتم عملية التب ــاف " مطلبنا من البداي وأض
ــاني ال عالقة له بأي  ــار أن هذا ملف إنس ــاص عىل اعتب ــاء أو انتق انتق

مسار عسكري أو سيايس أو تأثري عليه ".

طريان العدوان
ــالث غارات  ــن ث ــي باملحافظة أن طريان العدوان ش ــدر أمن ــح مص وأوض
ــاح يف مديرية رازح  ــتهدف بغارة منطقة بني صي ــىل مديرية الظاهر ، واس ع

الحدودية .

ــة رازح تعرضت لقصف  ــكان يف مديري ــاد املصدر أن قرى آهلة بالس وأف
ــل أمس بقصف  ــهد طف ــعودي مكثف .كمت استش ــي س ــي ومدفع صاروخ

صاروخي سعودي عىل مديرية حيدان بمحافظة صعدة .
ــبأ) أن طفًال من أبناء منطقة طالن  ــح مصدر أمني بصعدة لـ (س وأوض
بمديرية حيدان استشهد إثر تعرض املنطقة لعرشات الصواريخ السعودية 

التي استهدفت منازل املواطنني ومزراعهم .
ــق متفرقة آهلة  ــتهدف مناط ــعودي اس ــار املصدر إىل أن العدو الس وأش
ــبعني صاروخ وقذيفة مدفعية خلفت  ــكان يف مديرية رازح بأكرث من س بالس
ــة يف  الهمجي ــذه  ــدر ه . وأدان املص ــني  املواطن ــكات  ــرية يف ممتل إرضارا كب

استهداف منازل املواطنني والطرقات العامة واملزارع .
ــارات  ــع غ ــس أرب ــعودي أم ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ــا ش كم

استهدفت مناطق متفرقة بمديريتي رازح والظاهر بمحافظة صعدة .
ــن ثالث غارات عىل  ــدة أن طريان العدوان ش ــح مصدر أمني بصع وأوض
ــي صياح بمديرية رازح خلفت  ــة الظاهر وغارة أخرى عىل منطقة بن مديري

أرضاراً يف ممتلكات املواطنني .
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