
0202أخبار وتقارير
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

ــعني للمرتزقة  * كرس زحفني واس
ــم خاللهما  ــبكة ت ــع الش ــىل موق ع
التنكيل بالجنود السعوديني وقتل 

وجرح عدد منهم 
ــع  مواق ــىل  ع ــارة  إغ ــة  عملي  *
ــرضاء  ــذ الخ ــة منف ــة قبال للمرتزق
ــدو وقتل  ــا التنكيل بالع ــم خالله ت
ــبق  ــث س ــم حي ــدد منه ــرح ع وج
ــي  صاروخ ــتهداف  اس ــة  العملي

ومدفعي
عسري:

ــة  ــات املرتزق ــتهداف تجمع * اس
ــذ علب  ــة منف ــازة وقبال ــرب مج غ

بعدد من قذائف املدفعية 

السبت 1 / 12 / 2018م 

الساحل_الغربي:
ــلل للغزاة  ــال محاولة تس * إفش
ــا وتكبيدهم  ــة غرب التحيت واملرتزق

خسائر يف األرواح والعتاد
ــكرية للمرتزقة  * تدمري آلية عس
ــوة  ــا بعب ــىل متنه ــن ع ــرصع م وم

ناسفة غرب التحيتا
البيضاء:

ــة عىل  ــف للمرتزق ــار زح * انكس
ــع املجاهدين يف قانية ومرصع  مواق
ــر  إث ــم  منه ــرشات  الع ــة  وإصاب

وقوعهم يف كمني محكم
ــة  ــع للمرتزق ــف واس ــرس زح * ك
ــن يف جبهة  ــع املجاهدي ــىل مواق ع
ناطع مسنودا بغطاء جوي مكثف 
 18 ــة  وإصاب ــاً  مرتزق  13 ــرصع  وم
ــار 5 عبوات  ــم بانفج ــن منه آخري

ناسفة
الجوف:

ــن  م ــدد  ع ــة  وإصاب ــرصع  م  *
املرتزقة بعبوة ناسفة أثناء محاولة 
ــللهم عىل أحد املواقع يف جبهة  تس

حام
ــوة  ــة بعب ــة للمرتزق ــري آلي * تدم
ــن كان  ــرصع وإصابة م ــفة وم ناس

عىل متنها يف املهاشمة
ــة ومرصع  ــة للمرتزق * تدمري آلي
من كان عىل متنها بعبوة ناسفة يف 

صربين بـخب والشعف

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة:
ــهاد رجل وامرأة واصابة  * استش
11 آخرين بينهم نساء وأطفال إثر 
قصف طريان العدوان عىل منازلهم 
ــة  ــايض يف مديري ــة امل ــوم الجمع ي

الحوك
* 4 غارات عىل مناطق متفرقة يف 

حيس
ــباب  ــة الش ــمال مدين ــارة ش * غ
ــارع  ــباب بش وغارة عىل مدينة الش

الـ90
صعدة:

ــري  وتدم ــن  مواط ــهاد  استش  *
يف  ــرية  كب ــة  مادي وأرضار  ــيارته  س
ــكات املواطنني جراء 9 غارات  ممتل

عىل مديرية باقم
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  *
ــكات  ممتل ــتهدف  اس ــعودي  س

املواطنني يف مديرية باقم
ــة  ــة الجعمل ــىل منطق ــارة ع * غ

بمديرية مجز
نهم:

ــىل مناطق متفرقة  * 10غارات ع
من مديرية نهم

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

الثورة / منصور شايع/ سبأ
ــة مدير  ناقش اجتماع بصنعاء أمس برئاس
مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، ضم أمني 
ــر الصناعة  ــاد ونائب وزي ــود عب ــة حم العاصم
ــة االقتصادية  ــمي وممثيل اللجن محمد الهاش
ــي املدومي،  ــي وهان ــاز محمد املدان ــة الغ برشك
ــة بتوفري احتياجات املواطنني  الجوانب املتصل

من مادة الغاز املنزيل بأمانة العاصمة.
ــم عضو مجلس  ــرق االجتماع الذي ض وتط
ــل أمانة العاصمة  ــورى خالد املداني ووكي الش
ــذي للرشكة  ــب املدير التنفي ــقاف ونائ عيل الس
ــي،  القديم ــد  محم ــدس  املهن ــاز  للغ ــة  اليمني
ــة العاصمة محمد راجح،  ــؤول الغاز بأمان ومس
ــبة لتوزيع  ــة مناس ــتحداث آلي ــة اس إىل إمكاني
ــة،  والعدال ــة  والفاعلي ــة  الرقاب ــن  تضم ــاز  الغ
ــاة قرب املديريات من محطات الغاز عند  ومراع

تعبئة مخصص املديرية.
ــة  رئاس ــب  مكت ــر  مدي ــد  أك ــاع  االجتم ويف 
ــكالية  ــة وضع حل إلش ــىل أهمي ــة ع الجمهوري
ــني..  ــاة املواطن ــن معان ــد م ــزيل للح ــاز املن الغ

ــبة  املناس ــات  املعالج ــع  وض ــة  أهمي إىل  ــا  الفت
لإلسطوانات التالفة التي تهدد حياة املواطنني.

ــترياد  كما أكد أحمد حامد عىل رضورة االس
لتغطية احتياجات سائقي السيارات واملطاعم 

من مادة الغاز.
وأشار إىل رضورة قيام أمانة العاصمة ورشكة 
الغاز بدروها يف الرقابة عىل عملية توزيع الغاز 

املنزيل وعىل عقال الحارات.
ــة عىل رضورة  ــد أمني العاصم ــن جانبه أك م
ــاز  ــن الغ ــات م ــص املديري ــع حص ــادة توزي إع

املنزيل بما يتناسب مع عدد األرس.
فيما أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إىل 
ــتورد هذه االيام  إمكانية رشاء الغاز املنزيل املس

نظرا النخفاض سعر البورصة العاملية.
ــورى عىل  ــس الش ــو مجل ــد عض ــدوره أك ب
ــة قيام وزارة الصناعة ورشكة الغاز بتعزيز  أهمي
الرقابة عىل عملية تعبئة اسطوانات الغاز وفقا 
ــذا تفعيل  ــري الصحيحة، وك ــس واملعاي للمقايي

غرفة العمليات املشرتكة بني الجهات املعنية.
ــار نائب مدير رشكة الغاز أن ارتفاع  يف ما أش
ــكل ضغطاً كبري  ــتقات النفطية ش ــعار املش أس

ــري من  ــول الكث ــبب تح ــزيل بس ــاز املن ــىل الغ ع
ــتخدام  ــع واملحركات إىل اس ــيارات واملصان الس

الغاز.
ــاء  ــة بحث إنش ــىل أهمي ــاع ع ــد االجتم وأك
ــاذ  واتخ ــة،  العاصم ــة  بأمان ــة  خاص ــة  محط
ــة،  التالف ــطوانات  االس ــوص  بخص ــراءات  إج

ــع مخصصات املديريات من الغاز  وإعادة توزي
ــبة  ــدد األرس، وضبط ومحاس ــب ع املنزيل حس

العقال املخالفني.
ــدد  ش ــة،  الرقاب ــل  بتفعي ــق  يتعل ــا  وفيم
االجتماع عىل أهمية محاسبة املتالعبني بالغاز 
ــطوانات  ــزيل، وتعزيز الرقابة عىل تعبئة أس املن

الغاز بالوزن الحقيقي.
ــىل رضورة تفعيل غرفة  كما أكد االجتماع ع
ــات الخاصة بالغاز باللجنة االقتصادية  العملي

إىل أن يستقر الوضع التمويني لهذه املادة.
ــام التموين برشكة  ــاع مدير ع حرض االجتم
ــة  ــر إدارة املتابع ــايض ومدي ــه الق ــاز عبدالل الغ

التموينية برشكة الغاز صادق جزيالن.
ــورى  ــياق عقد بمجلس الش عىل نفس الس
ــة أوضاع  ــة املكلفة بدراس ــاع للجن ــس اجتم أم
توفري مادة الغاز وآلية تجاوز إشكاالت توزيعها 
ــوارب عضو مجلس  ــة األخ صادق ابو ش برئاس
ــة التقرير  ــاع ملناقش ــرس االجتم ــورى . وك الش
ــات واملعوقات  ــة الغاز والصعوب ــدم من رشك املق
ــزيل يف أمانة  ــاز املن ــادة الغ ــري م ــة بتوف املتعلق

العاصمة واملحافظات.   

ويف االجتماع شدد رئيس اللجنة عىل أهمية 
ــن معاناة  ــبة للتخفيف م ــع الحلول املناس وض
ــة تضمن التوزيع  ــني من خالل عمل آلي املواطن
ــاوز  وتج ــزيل  املن ــاز  الغ ــطوانات  إلس ــادل  الع
ــاج املتزايد من هذه  ــكاليات لتلبية االحتي اإلش

املادة بأمانة العاصمة. 
ــح االخ أحمد  ــورة" أوض ـــ "لث ــح ل ويف ترصي
ان  ــورى  الش ــس  مجل ــو  عض ــماخ  ش ــعيد  س
ــري مادة الغاز  ــة أوضاع توف اجتماع لجنة دراس
ــي تقف وراء عدم  ــة الصعوبات الت جاء ملناقش
ــتمرة.  ــزيل للمواطن بصورة مس ــر الغاز املن توف
ــة  ــع آلي ــعى اىل وض ــة تس ــريا إىل أن اللجن مش
ــي اتضح فيها  ــة الحالية الت ــبة غري اآللي مناس
ــادة  ــذه امل ــري ه ــل توف ــن اج ــور م ــض القص بع
األساسية للمواطنني بالسعر املناسب والكمية 

املطلوبة ودون أي احتكار.  
ــة جملة من  ــدم إىل اللجن ــني التقرير املق وب
ــت وتحول دون ايصال هذه  املعوقات التي حال
ــني بالكمية املطلوبة خاصة  الخدمة اىل املواطن
يف ظل استمرار العدوان والحصار عىل الشعب 

اليمني منذ حوايل أربع سنوات .  

ــع  الوض ــن  ع ــاً  ملخص ــر  التقري ــن  وتضم
ــارس  م ــذ  من ــزيل،  املن ــاز  الغ ــادة  مل ــي  التموين
ــاري, والبيانات  ــى 20 نوفمرب من العام الج حت
واإلحصائيات حول الوضع القائم للغاز املنزيل. 
وبحسب التقرير فان من ضمن االشكاليات 
ــبب  ــاع الطلب عىل هذه املادة الحيوية بس ارتف
ــن البنزين اىل  ــل م ــائل النق ــض وس ــول بع تح

العمل بالغاز املنزيل . 
ــار التقرير اىل االجراءات التي اتخذتها  وأش
الرشكة تجاه املخالفني حيث تم إغالق محطات 
توزيع الغاز العشوائية غري املرخصة يف شوارع 
ــكل  ــي تش ــات والت ــة واملحافظ ــة العاصم أمان
ــة األوىل  ــني بالدرج ــاة املواطن ــىل حي ــراً ع خط

وتالعبها باألسعار من حني آلخر. 
وستواصل اللجنة اجتماعاتها غدا الثالثاء 
ــع االقرتاحات والحلول  ــة التقارير ووض ملناقش
ــكالية عدم  ــبة للتغلب عىل اش واالليات املناس
ــع الجهات  ــني م ــزيل للمواطن ــاز املن ــري الغ توف

املعنية.

مدير مكتب الرئاسة يناقش الجوانب المتصلة بتوفير احتياجات مدير مكتب الرئاسة يناقش الجوانب المتصلة بتوفير احتياجات 
المواطنين من الغاز المنزلي ومجلس الشورى يبحث الصعوبات المواطنين من الغاز المنزلي ومجلس الشورى يبحث الصعوبات 

صنعاء - سبأ
ــنت وزارة الصحة العامة والسكان  دش
ــي لالختصاصات  ــس اليمن ــة باملجل ممثل
ــن  اليم يف  ــرة  م ألول  ــس،  أم ــة،  الطبي
ــتري  ماجس ــاق  ملس ــول  القب ــات  امتحان
ــة  جراح ــال  مج يف  ــاص  اختص ــهادة  ش
ــروق  والح ــل  والتجمي ــني  والفك ــه  الوج

واألوعية الدموية .
ويف التدشني أكد وزير الصحة الدكتور 
ــتري يف  ــاق املاجس ــه املتوكل أن فتح مس ط
ــني والتجميل  ــة الفك ــات جراح اختصاص
ــرب  يعت ــة  الدموي ــة  واألوعي ــروق  والح
ــد كونها من  ــخ البل ــاً يف تاري ــازاً نوعي إنج
ــر إليها  ــي تفتق ــادرة الت ــات الن التخصص
ــي تمر بها  ــروف الت ــة يف الظ ــالد خاص الب

جراء استمرار العدوان والحصار .
ــات جديدة  ــت إىل أن فتح تخصص ولف
ــاء  لالرتق ــوزارة  ال ــعي  س ــار  إط يف  ــي  يأت
ــي للعاملني يف  ــتوى العلمي واملهارت باملس

القطاع الطبي .
وقال الوزير املتوكل "إن التحدي األكرب 
ــة  ــو مواصل ــدوان ه ــف الع ــة تحال ملواجه
ــتوى  البناء والعمل والصمود وتطوير مس

ــة والتفوق العلمي للكادر  الخدمات الطبي
ــطة والفعاليات  ــالل األنش ــن خ الطبي م
ــق  ــف املراف ــة يف مختل ــة والتدريبي العلمي

واملنشآت الطبية بعموم املحافظات".
ونوه بما وصلت إليه الكوادر الطبية يف 
اليمن من مراتب متقدمة يف نسبة األطباء 
ــة البورد العربي عىل  الحاصلني عىل درج
ــدول العربية،  ــاء يف ال ــم من األطب نظرائه
ــي قادر عىل  ــكادر اليمن ــا يدل عىل أن ال م

التميز واإلبداع اذا ما أتيحت له الفرصة.

ــني عام املجلس  ــارت أم من جانبها اش
ــار  أثم ــة  الطبي ــات  لالختصاص ــي  اليمن
ــني لهذه  ــدد املتقدم ــيل إىل أن ع ــني ع حس
يف   95 ــم  منه ــا  طبيب  136 ــات  االمتحان
ــني و 23 جراحة تجميل و 18  جراحة الفك

أوعية دموية .
ــذه املجاالت جوهرية  وقالت " تعترب ه
وكنا نطمح إليها ولكن بجهود قيادة وزارة 
ــه املتوكل رأت  ــة ممثلة بالدكتور ط الصح

النور وبدأ العمل فيها ".

صنعاء/سبأ
التقى وزير التخطيط والتعاون الدويل عبدالعزيز الكميم أمس 

املدير القطري لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي أوكي لوتسما.
ــن القضايا املتصلة بتعزيز  ــرى خالل اللقاء بحث جملة م وج

التعاون بني اليمن والربنامج بما يخدم األهداف املشرتكة.
ــوزارة التخطيط  ــرص الحكومة ممثلة ب ــد الوزير الكميم ح وأك
ــة لتنفيذ  ــهيالت املتاح ــة التس ــىل تقديم كاف ــدويل ع ــاون ال والتع

املشاريع املمولة من الربنامج.
من جهته أكد املدير القطري لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي أن 
ــام الجاري بصورة  ــطته يف اليمن من بداية الع ــن أنش الربنامج دش

ــتقلة نسبيا ويركز عىل برامج البناء املؤسيس وقدر من برنامج  مس
اإلنعاش املبكر.

ــداف التنمية  ــج القطرية أله ــيتم إعداد الربام ــت إىل أنه س ولف
ــدة اإلنمائي  ــن وبرنامج األمم املتح ــاون بني اليم ــتدامة بالتع املس
ــة الربع األول من العام  ــكل كامل قبل نهاي عىل أن يتم االنجاز بش

2019م.
حرض االجتماع نائب وزير التخطيط والتعاون الدويل الدكتور 
إسماعيل املحاقري ووكيل قطاع خطط التنمية املهندس عبدالله 
ــد عباس  ــم محم ــاريع القاس ــاع برمجة املش ــل قط ــاطر ووكي الش

ووكيل مساعد قطاع التعاون الدويل عيل الكحالني.

الثورة/ أمل الجندي
ــعب  ــة العامة لجامع الش أقامت الهيئ
ــاء بذكرى  ــة العاصمة صنعاء احتف بأمان
ــا  ــىل صاحبه ــف ع ــوي الرشي ــد النب املول
ــليم كما  ــالة وأزكى التس ــل الص ــه افض وآل
ــبة الرشيفة تخريج عدد  تم يف هذه املناس
ــم وتكريم جميع  ــرآن الكري ــن حفظة الق م
ــبة  ــني يف الجامع بمناس ــني والعامل املوظف
املولد النبوي الرشيف عىل صاحبه أفضل 

الصالة وأزكى التسليم.
ويف الفعالية ألقى القائم بأعمال املدير 
ــني الكبيس  التنفيذي للهيئة عبدالله حس
ــكّل الحارضين، وبهذه  ــب فيها ب كلمًة رّح
ــّيد العلم عبدامللك بن  ــبة وهنأ الس املناس
ــورة ، متمنياً  ــد الث ــي قائ ــن الحوث بدرالدي
ــرص املبني،  ــة والعافية والن ــه دوام الصح ل
ــد عليه  ــل أن يعي ــّز وج ــوىل ع ــائًال امل وس
ــن والربكات،  ــري والُيم ــبة بالخ ــذه املناس ه
ــه  يقدم ــذي  ال ــدور  بال ــيس  الكب ــاد  أش و 
ــا فيه  ــع مل ــون يف الجام ــون والعامل املوظف
ــل وخدمة كتابه  ــوت الله عّز وج خدمة بي

ــد الكبيس أّن  ــم الرشيف، وأّك وخدمة العل
ــي  ــل خارج ــىل كل تدخ ــة ع ــن منيع اليم
ــالمتها، كما دعا  ــا وس ــد العبث بأمنه يري
ــّروا وراء جهات مجهولة  ــع أّال ينج الجمي
ــن وحدة  ــد النيل م ــة تري ــرى معروف وأخ
ــرياً إىل أن  ــة، مش ــه الوطنّي ــعبنا ولحمت ش
ــائل  تلك الدعوات التي تأتي اليوم من وس
ــع االلكرتونّية  ــن املواق ــة وم ــالم مختلف إع
ــك  ــوبها الش ــة هي دعوات يش االجتماعّي
ــادوا وراء  ــني أّال ينق ــة وعىل اليمني والريب
ــتغالل  الدعوات املجهولة التي تحاول اس
ــاجد إلثارة الفتنة والفوىض يف اليمن  املس
ــيطرة  ــاً يف املناطق التي تحت س خصوص

الغزو و االحتالل.
ــيجها  بنس ــن  اليم أن  ــد  أّك ــيس  الكب
ــتهدفة  الوطني واالجتماعي والديني مس
بشكل رئييس من أطراف وجهات خارجّية 
ــل تعمل لزعزعة  ــرب مرتزقتهم من الداخ ع
ــهدها اليمن  ــي تش ــة الت ــة الوطنّي اللحم
بقيادة قائد الثورة السّيد السّيد عبدامللك 
ــالمي  ــي لدوره االس ــن الحوث ــن بدرالدي ب
ــوق  ــن حق ــاع ع ــد يف الدف ــي الرائ والوطن

الوطن واالمة االسالمّية، ولدعمه للمقاومة 
ــيل عىل  ــدوان اإلرسائي ــد الع ــة ض املرشوع
ــاع األرض  ــالمية يف كل بق ــات اإلس املقدس
ــدس الرشيف، وضد العدوان  خصوصاً الق
ــعودي االمريكي االماراتي عىل اليمن  الس
ــة دور  ــنوات،،،منوهاً بأهمّي ــع س ــذ ارب من
ــدين يف تأدية  حفظة القرآن الكريم واملرش
ــا إليه  ــي وما دع ــي والوطن ــم الدين واجبه
ــة  ــانية واالخالقي ــاده االنس ــالم بأبع االس
ــة  الهائج ــاعر  املش ــط  ضب يف  ــة  العالي
ــة والتوجيه  ــة الطّيب ــرب الكلم ــة ع املغرض
السليم والوقوف عىل الحقائق التي تأخذ 
ــع، وعدم  ــة االرسة واملجتم ــا يف توعي دوره
ــوات الهدامة واملغرضة  االنصياع إىل الدع

التي تغزو وطننا من الخارج.
ــر التنفيذي  ــه أكد نائب املدي من جانب
ــيس أن الوعي الذي  ــد الغلي ــة محم للهيئ
ــا الحبيب هو املعّول  ــعب بلدن يتمّيز به ش
ــور  ــاف والطاب ــنت واإلرج ــه يف وأد الف علي
ــرياً إىل  ــس والذباب االلكرتوني، مش الخام
أّن اليمن ستبقى الدولة املنيعة عىل أعداء 
ــن أحد من  ــن يتمك ــالم ول ــة واالس العروب

ــتطيع  ــة الداخلّية ولن يس ــرتاق الجبه اخ
ــا ومواقفها ومبادئها  أحد اخرتاق صموده
ــاول االعداء  ــت التحدّيات وح مهما عظم

إذكاء الحرب بني أبناء األمة الواحدة.
ــة  ــا فتن ــد أرادوه ــيس " لق ــال الغلي وق
ــي  ــعبنا اليمن ــدها ش ــا فجّس ــة بينن عارم
بوعيه ووحدته ولحمته الوطنية، والتفافاً 
ــك  عبداملل ــّيد  الس ــورة  الث ــد  قائ ــول  ح
ــاً  ــا خراب ــي ،وأرادوه ــن الحوث ــن بدرالدي ب
فعاشها سلماً وأمناّ واستقراراً، رغم الدمار 
ــرش بقيادة  ــوى تحالف ال ــذي خلفته ق ال

السعودّية حتى يومنا هذا.
ــد  ــن القصائ ــدد م ــل ع ــل الحف وتخل
ــيح الدينّية واالحاديث  ــعرّية والتواش الش
ــبة،،ويف ختام  ــن املناس ــّربة ع ــة املع النبوّي
ــني  العامل ــع  جمي ــم  تكري ــم  ت ــل  الحف
ــعب اليمني، كما  ــني يف جامع الش واملوظف
ــن خريجي حفظة كتاب  ــّم تكريم عدد م ت
ــرة يف تاريخ  ــذا وألّول م ــّز وجل،،ه ــه ع الل
ــأته يتم االحتفاء والتكرم  الجامع منذ نش

بهذا الشهر العظيم.

جامع الشعب يكرم عددًا من حفظة كتاب الله عّز وجل وجميع الموظفين والعاملينجامع الشعب يكرم عددًا من حفظة كتاب الله عّز وجل وجميع الموظفين والعاملين

كتب /حمدي دوبلة
أشاد وكيل أمانة العاصمة القايض 
ــري بالخدمات  ــه احمد الحج عبدالل
ــة الشفقة ملرىض  التي تقدمها مؤسس
ــان القادمني  ــوي والرسط ــل الكل الفش
ــي العالج يف  ــن كل املحافظات لتلق م
العاصمة صنعاء - كونهم يتلقون كافة 
ــة الصحية واالجتماعية،  أنواع الرعاي
ــة واملأوى  ــة واالدوي ــة بالتغذي املتمثل

واملالبس.. وغريه.
ــام بها  ــارة ق ــالل زي ــاء ذلك خ ج
ــة  ــري امس اىل مؤسس ــل الحج الوكي
ــوال املرىض  ــع عىل اح ــفقة، واطل الش
ــات ومعاناتهم واحتياجاتهم  واملريض
ــن ازمات  ــه الوطن م ــا يمر ب ــل م يف ظ
ــدوره عىل  ــذي إنعكس ب ــروب، وال وح
ــام   وخاصة  ــكل ع ــرىض بش ــاة امل حي

مرىض الفشل الكلوي والرسطان. 

ــتمع القايض الحجري إىل  وقد اس
ــة واثق  ــل رئيس املؤسس ــن قب رشح م
ــذي منصور  ــريش ومديرها التنفي الق
ــي  ــات الت ــول الصعوب ــي ح القطريف
ــات   ــم املتطلب ــة ، وأه ــه املؤسس تواج
ــة يف الوقت  ــا املؤسس ــي تحتاجه الت
ــتطيع مواصلة تقديم  الحايل-  كي تس
ــؤالء املرىض  ــانية له ــا اإلنس خدماته
ــة يوما  ــون كاهل املؤسس ــن يثقل الذي
ــد اعدادهم يف  ــر ، نتيجة تزاي ــد آخ بع

السنوات األخرية بشكل مخيف .
ــة  العاصم ــة  امان ــل  وكي ــدى  وأب
ــتعدادهم لدعم  ــق له اس ــد املراف والوف
ــة  ــة املتاح ــة اإلمكاني ــة بكاف املؤسس
ــات ورجال  ــا كل املنظم ــم ، داعي لديه
الخري إىل الوقوف إىل جانب  املؤسسة 
ــم  تقدي ــة  مواصل ــتطيع  تس ــى  حت
ــانية، متمنيا للقائمني  رسالتها اإلنس
ــاح  ــن النج ــد م ــة املزي ــىل املؤسس ع

والتوفيق.

وكيل األمانة يشيد بخدمات "الشفقة" في رعاية وكيل األمانة يشيد بخدمات "الشفقة" في رعاية 
مرضى الفشل الكلوي والسرطان مرضى الفشل الكلوي والسرطان 

الصحة تدشن امتحانات القبول في ماجستير الصحة تدشن امتحانات القبول في ماجستير 
جراحة الوجه والفكين والحروقجراحة الوجه والفكين والحروق

وزير التخطيط يلتقي المدير القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيوزير التخطيط يلتقي المدير القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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في اجتماع بمجلس الشورى برئاسة العيدروس:في اجتماع بمجلس الشورى برئاسة العيدروس:

ــن أعضاء  ــي لعدد م ــزول الميدان ــج الن ــول نتائ ــر ح ــة تقاري ــن أعضاء مناقش ــي لعدد م ــزول الميدان ــج الن ــول نتائ ــر ح ــة تقاري مناقش
ــانية في المحافظات ــانية في المحافظاتالمجلس لتقييم األوضاع االجتماعية واإلنس المجلس لتقييم األوضاع االجتماعية واإلنس

صنعاء/سبأ
ــورى أمس  ناقش اجتماع بمجلس الش
ــس املجلس  ــال رئي ــم بأعم ــة القائ برئاس
ــني العيدروس، تقارير أعضاء  محمد حس
ــم  تكليفه ــم  ت ــن  الذي ــورى  الش ــس  مجل
ــرض  ــات بغ ــي للمحافظ ــزول امليدان بالن
ــانية  ــاع االجتماعية واإلنس ــم األوض تقيي

فيها .
ــاع التقارير املقدمة  ــتعرض االجتم واس
ــوال املواطنني  ــن أعضاء املجلس عن أح م
ــة  املحلي ــلطات  الس وأداء  ــم  وهمومه

والخدمات العامة وغريها من األنشطة.
ــه  تضمنت ــا  م إىل  ــاع  االجتم ــرق  وتط
ــم امليداني إىل  ــج نزوله ــن نتائ ــر م التقاري
أمانة العاصمة ومحافظات تعز، والجوف، 

والحديدة، وصعدة، وإب والبيضاء.

ــود  بالحش ــر  التقاري ــادت  أش ــث  حي
ــعبية والجماهريية املشاركة يف إحياء  الش
ــدت التزام  ذكرى املولد النبوي والتي جس
ــامية واملوجهات  ــادئ الس ــني باملب اليمني
ــي  نب ــا  مداميكه ــع  وض ــي  الت ــخة  الراس
ــلني محمد  ــة وخاتم األنبياء واملرس الرحم
ــلم،  ــه عليه وآله وس ــه صىل الل ــن عبدالل ب
ــاً تهتدي به  ــكل نرباس ــت تش ــي مازال والت
األمة وبوصلة تسرتشد بها يف هذه املرحلة 

التاريخية التي تمر بها.
ــذه  ــول ه ــر إىل أن حل ــت التقاري وتطرق
ــزال يتعرض  ــا ي ــن م ــي واليم ــرى تأت الذك
ــعودي للعام  ــام الس ــدوان بقيادة النظ لع
ــتهدف اليمن  الرابع عىل التوايل والذي يس

أرضا وإنساناً.
ويف بداية االجتماع تمت قراءة الفاتحة 

عىل أرواح الشهداء الذين ارتقوا يف جبهات 
العزة والكرامة ضد الغزاة واملحتلني .

ــس  ــس مجل ــال رئي ــم بأعم ــوه القائ ون
ــس الذين  ــود أعضاء املجل ــورى بجه الش
ــي يف  ــذي يأت ــي ال ــزول امليدان ــوا بالن كلف
ــية بأحوال  ــام القيادة السياس ــار اهتم إط
ــىل احتياجاتهم يف  ــالع ع ــني واالط املواطن
ــي يمر بها  ــتثنائية الت ــل الظروف االس ظ

الوطن .
ــا اللجنة  ــود التي بذلته ــاد بالجه وأش
ــة  األمني ــان  واللج ــا  العلي ــة  التنظيمي
ــرى املولد النبوي  والفرعية لالحتفال بذك
الرشيف يف إنجاح االحتفال بهذه املناسبة 
ــاحات يف أمانة العاصمة  ــن والس يف امليادي
وعدد من املحافظات التي شهدت حضوراً 

جماهريياً وشعبياً غري مسبوق .

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
الرئيس املشاط:

ــدة  الحدي ــة  بمحافظ ــة  واالقتصادي ــانية  اإلنس ــاع  األوض  
ــن معاناة  ــات فاقمت م ــار من تداعي ــه العدوان والحص ــا خلف وم

املواطنني.
ــة بمواجهة التحديات  ــاء إىل الجوانب املتصل كما تطرق اللق

والحرب االقتصادية التي تشنها دول تحالف العدوان.
ــاءة  ــع كف ــرادات ورف ــة اإلي ــود تنمي ــاء جه ــتعرض اللق واس
ــني وزارة  ــيق ب ــة وجوانب التنس ــف األوعي ــن مختل ــل م التحصي
املالية والسلطة املحلية باملحافظة بهذا الخصوص بما يسهم يف 

تحسني مستوى األداء الخدمي والتنموي.
ــيايس  ــس املجلس الس ــاط رئي ــدي املش ــى األخ مه ــا التق كم
ــائخ  ــني املقديش ومش ــد حس ــار محم ــس محافظ ذم ــىل أم األع

مديرية عتمة.
ــيايس األعىل  ــاء الذي حرضه عضو املجلس الس وناقش اللق
ــلطة  ــادر، دور الس ــي الغ ــيخ محمد ناج ــريي والش ــارص النص ن
املحلية واملشائخ والشخصيات االجتماعية يف تعزيز االصطفاف 
ــيج  ــتهدف النس ــال مخططات العدوان التي تس والتالحم وإفش

االجتماعي.
ــيخ  ــود املبذولة لحل قضية قتل الش ــرق اللقاء إىل الجه وتط
ــدي، باإلضافة إىل األوضاع بمديرية عتمة  منصور عز الدين األس

واحتياجاتها من املشاريع والخدمات الرضورية.
ــائخ والوجاهات يف  ــاط عىل أهمية دور املش وأكد الرئيس املش
ــاكل املواطنني وإفشال املخططات التي تستهدف األمن  حل مش

واالستقرار وإثارة الفنت.
ــار إىل أن املرحلة التي يمر بها الوطن تتطلب من الجميع  وأش
ــني والعمل حل  ــود وتخفيف معاناة املواطن ــذل املزيد من الجه ب

عىل مشاكلهم بالتعاون مع الجهات الرسمية.
اجتماع برئاسة أحمد

ــة بعمليات  ــة الجوانب املتصل ــالل االجتماع مناقش جرى خ
النزول امليدانية التي تمت خالل الفرتة املاضية لضبط املتالعبني 

باألسعار من التجار واملوالت والصيدليات.
ــعار  ــع آلية لتخفيض أس ــاع إمكانية وض ــش االجتم ــا ناق كم
السلع األخرى غري األساسية، والسبل الكفيلة بضبط املتالعبني 
ــتوى الحارات  ــعار من أصحاب األفران والبقاالت عىل مس باألس

بمديريات أمانة العاصمة.
ــط املتالعبني  ــزول وضب ــتمرار عملية الن ــاع اس ــد االجتم وأك

واملخالفني للتسعرية بالتنسيق بني وزارة الصناعة والتجارة.
ــار مدير مكتب رئاسة الجمهورية إىل رضورة  ويف االجتماع أش
ــتوى  ــط املتالعبني من االفران والبقاالت يف الحارات عىل مس ضب

كل مديرية.
ــىل رضورة متابعة  ــر الصناعة والتجارة ع ــا أكد نائب وزي فيم

عملية النزول وضبط املتالعبني من التجار.
وتطرق أمني العاصمة إىل الجوانب املتعلقة بالصعوبات التي 

تواجه عملية ضبط املتالعبني باألسعار.
طريان العدوان يشن سلسلة

ــتهدف مناطق  ــدوان اس ــي أن طريان الع ــدر أمن ــح مص وأوض
متفرقة بنهم بـ10 غارات، خلفت أرضارا بمنازل ومزارع املواطنني.

ــن أكرث من 15 غارة عىل نهم خالل  وكان طريان العدوان قد ش
الـ48 ساعة املاضية.

ــعودي األمريكي أمس ثالث غارات  ــن طريان العدوان الس وش
عىل محافظة البيضاء.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة أن الطريان املعادي شن ثالث 
غارات عىل مناطق متفرقة يف ناطع.

ــعودي أمس  ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــتهدف ط ــا اس كم
ــة املطمة يف محافظة  ــع املنصاف الحكومي بمديري بغارتني مجم

الجوف.
ــت أرضاراً  ــبأ) أن الغارات ألحق ـــ (س ــدر أمني ل ــح مص وأوض

كبرية يف مبنى املجمع الحكومي .
اللواء القهايل ينفي

ــرك ملواجهة  ــاف والتح ــز االصطف ــع عىل تعزي ــث الجمي وح
العدوان وتحرير كل شرب يف أرض الوطن.

وزير االشغال يناقش 
ــرية نظرا ملا  ــة أهمية كب ــق بإيالء املحافظ ــه الوزير مطل ووج
ــدوان ما  ــل آلة الع ــري ممنهج من قب ــن قصف وتدم ــرض له م تتع

تسبب يف زيادة معاناة للمواطنني.
ــوزارة وقيادة  ــني ال ــيق ب ــاون والتنس ــة التع ــىل أهمي ــد ع وأك
ــم للطرق يف  ــال الصيانة والرتمي ــىل أعم ــة يف اإلرشاف ع املحافظ
ــة واألكرث  ــة للطرق الهام ــات املتاح ــخري اإلمكاني ــة وتس املحافظ

ترضرا ووفقا لألولوية.
ــغال العامة والطرق استعداد الوزارة لتنفيذ  وأبدى وزير األش
ــة الحديدة وغريها  ــالت الطارئة إلصالح الطرق يف محافظ التدخ

من املحافظات التي يستهدفها العدوان بشكل مستمر.
ــود وزارة  ــدة جه ــظ الحدي ــال محاف ــن القائم بأعم ــا ثم فيم
ــن  ــا م ــدة وغريه ــاريع يف الحدي ــن مش ــذه م ــا تنف ــغال وم األش

املحافظات.
ــة  ــؤون املالي ــدة للش ــة الحدي ــل محافظ ــاء وكي ــرض اللق ح

واإلدارية واملوارد عبد الجبار أحمد محمد.
وزير العدل يؤكد

ــال يف ضوء  ــية لعدالة األطف ــادئ األساس ــف باملب  إىل التعري
ــن الطفل يف  ــات س ــد وإثب ــائل تحدي ــة ووس ــات الوطني الترشيع
ــدل القايض أحمد  ــار وزير الع ــي. ويف االفتتاح أش ــون اليمن القان
ــم  ورعايته ــال  باألطف ــام  االهتم رضورة  إىل  ــات،  عقب ــه  عبدالل
ــاظ عىل حقوقهم يف الرتبية والتعليم والصحة والعمل عىل  والحف

تنشئتهم بشكل سليم.
ــال يف دور الرعاية  ــىل أهمية تقديم العون الالزم لألطف وأكد ع
ــتوى الراعية من إيجاد  واأليتام وتمكنهم الجهات املختصة ومس
مجتمع أرسي بديل، يسهم يف بناء شخصيتهم بشكل سوي كون 
ــر ألنها تفتقد  ــح املجتمع تعرضا للخط ــذه الرشيحة أكرث رشائ ه
ــات دور منظمات  ــة. وثمن الوزير القايض عقب ــل واملتابع إىل املعي
ــع القانون  ــون لألطفال يف خالف م ــي يف مد يد الع ــع املدن املجتم
ــدل الحرص عىل إتباع  ــىل إصالحهم. كما أكد وزير الع والعمل ع
إجراءات االحتجاز وفقاً للقانون والسن القانونية للطفل الحدث 

ومراعاة أماكن االحتجاز.
ولفت الوزير عقبات إىل أن الوزارة تطمح إىل إنشاء الكثري من 
ــات.. مبينا أن الوزارة  ــة االجتماعية يف جميع املحافظ دور الرعاي
ــاء دور رعاية يف محافظات عمران وذمار وصعده  ــتهدف إنش تس
ــث املدارس  ــة من حي ــة الهام ــذه الرشيح ــا يليق به ــة وبم وحج

واملالعب وأماكن التدريب والتأهيل واإليواء والغذاء.
ــم خلف الكثري من املآيس واآلالم  ــار إىل أن العدوان الغاش وأش
ــتهداف ما  ــك الظلم واالس ــال كنموذج لذل ــي رشيحة األطف وتأت
يتطلب االهتمام والرعاية لهذه الرشيحة املهمة التي يعول عليها 

يف بناء مستقبل اليمن.

ــة القايض  ــؤون املالية واإلداري ــوزارة للش ــار وكيل ال فيما أش
سعد أحمد هادي إىل رضورة االهتمام بالعنرص البرشي بمختلف 

مراحله ومستوياته وخاصة رشيحة األطفال.
ــؤولية  ــددت أن ال مس ــالمية ح ــة اإلس ــت إىل أن الرشيع ولف
ــل مع هذا  ــة أن تتعام ــزة العدال ــل وعىل أجه ــىل الطف ــة ع جنائي
ــلوكه اإلنحرايف,  ــليم لس ــايس للتقويم الس ــز أس ــلوك كمرتك الس
ــاره ضحية  ــم للطفل، واعتب ــلوك دائ ــح االنحراف س وأن ال يصب
ــن القانونية  ــد الس ــني أن تحدي ــه. وب ــذي يعيش في ــط ال للمحي
ــهم يف تحسني وضعه القانوني وظروف احتجازه وفقاً  للطفل يس
ــؤولية جنائية كاملة.  ــي ال تحمله مس ــه العمرية الت لخصوصيت
ــن  ــط القضائي عن س ــوري الضب ــري مأم ــىل أهمية تح ــد ع وأك
الطفل الحدث يف خالف مع القانون بهدف مراعاة ظروف اإليداع 
ــة  ــتعرض الورش ــراءات التقايض. وتس ــتدالالت وإج وجمع االس
ــؤولية الجنائية للطفل للقايض  ــن أوراق العمل حول املس عدد م
ــق يف قضايا األطفال  ــي، ومهارات التحقي ــور محمد الديلم الدكت
ــات محاكمة األطفال يف تماس مع القانون  ومحاكاة لوقائع جلس
ــة األطفال يف  ــية لعدال ــعيد العاقل، واملبادئ األساس ــايض س للق
ــة والتدابري  ــة والتدابري غري اإلحتجازي ــوء الترشيعات الوطني ض

املقررة لألحداث للدكتور عيل العمدي.
ــتعرض ورقة عمل حول خصوصية إجراءات املحاكم  كما تس
ــائل تحديد وإثبات  ــا األطفال يف تماس مع القانون ووس يف قضاي
ــال للدكتور  ــة عىل األطف ــون اليمني والوالي ــل يف القان ــن الطف س
ــجاع الدين وورقة حول الرعاية املؤسسية لألطفال  عبداملؤمن ش
املحتجزين للعميد عبدالله الحكيم. حرض االفتتاح وكيل الوزارة 
لشؤون املحاكم والتوثيق القايض الدكتور محمد الديلمي ورئيس 
ــل املطاع  ــايض الدكتور فض ــار الق ــتئناف محافظة ذم ــة اس نياب

ورئيسة اللجنة الفنية لتعزيز عدالة األطفال آمال الريايش.


