
صنعاء / سبأ
ــس برنامج  ــني اليمنيني أم ــاد اإلعالمي ــرم اتح ك
ــج اإلذاعي  ــة صنعاء، والربنام ــن الصمود بإذاع يم
ــة حي عىل  ــا، وحمل ــدوان وحدن ــي الع والتلفزيون
ــام إف إم تزامناً مع االحتفال  خري اليمن بإذاعة س

بالعيد الـ51 لالستقالل الـ30 من نوفمرب.
ــالم ضيف  ــر اإلع ــار وزي ــم أش ــل التكري ويف حف
ــة اإلعالم يف  ــدور الكبري لجبه ــامي إىل ال ــه الش الل
ــث  ــكل حثي ــعى بش ــذي يس ــدوان ال ــة الع مواجه
ــكات اإلعالم الوطني الحر الذي ينقل جرائمه  إلس

الوحشية بحق الشعب اليمني .
وثمن الشامي لفتة االتحاد بتكريم الربامج التي 
ــدوان ، معرباً  ــاً يف التصدي للع ــت نموذجاً قوي قدم
ــرج يعمل يف  ــي وفني ومخ ــن امتنانه لكل إعالم ع

مواجهة العدوان.
ــقاط بث قناة املسرية من النايل  ولفت إىل أن إس
سات وتضامن 15 قناة وطنية وخارجية معها دفع 

العدوان إلعادة بث القناة بشكل رسيع.
ــتعمل عىل  ــامي بأن الوزارة س ــوه الوزير الش ون
ــارين األول مواكبة  ــرب مس ــيل ع ــالم املح ــم اإلع دع
األحداث باستمرار بالتعاون مع جميع املؤسسات 
ــالم وطني  ــاء إع ــي بن ــة، والثان ــمية والخاص الرس

قوي.
ــاد اإلعالميني اليمنيني  ــدوره أوضح رئيس اتح ب

ــع  ــا م ــي تزامن ــم يأت ــربي أن التكري ــه ص ــد الل عب
ــالء  وإج ــتقالل  لالس ـــ51  ال ــد  بالعي ــال  االحتف

االستعمار الربيطاني من اليمن.
ــار إىل أن الربامج الوطنية التي تم اختيارها  وأش
للتكريم خضعت ملعايري خاصة خلصت اىل انتقاء 

ثالثة برامج جماهريية حققت صدى واسعاً.
ــود والعدوان  ــج يمن الصم ــربي أن برام وأكد ص
ــت دوراً كبرياً يف  ــري اليمن لعب ــا وحي عىل خ وحدن
ــاهمت يف تعزيز الصمود ورفد  مواجهة العدوان وس
ــيد والتعبئة أو  ــالل التحش ــواء من خ الجبهات س

إرسال قوافل العطاء إىل جبهات العزة والكرامة .
ــتعرض رئيس قطاع اإلذاعة عبد  من جانبهم اس
ــام إف إم  ــام إذاعة س ــران ومدير ع ــن الحم الرحم
ــق برنامج العدوان  حمود محمد رشف الدين ومنس
ــج يف مواجهة  ــداف الربام ــة أه ــا محمد قاط وحدن

العدوان ونضالها يف الجبهة اإلعالمية.
ويف ختام الحفل كرم وزير اإلعالم ورئيس اتحاد 
اإلعالميني اليمنيني اإلعالميني املعدين واملخرجني 
ــهادات  ــني العاملني يف الربامج بالدروع وش واإلداري

التكريم

اتحاد ا�عالميين يكرم ثالثـــة برامج إذاعية وتلفزيونيةاتحاد ا�عالميين يكرم ثالثـــة برامج إذاعية وتلفزيونية

ــفيات  مستش ــة  أربع ــلمت  تس
ــة املحويت أمس منظومات  بمحافظ
ــية  مقدمة من مؤسسة  طاقة شمس
بناء للتنمية ضمن مرشوع الطوارئ 
ــن  م ــول  املم ــية  األساس ــة  التوليدي

صندوق األمم املتحدة للسكان.
ــد  زي ــة  املؤسس ــل  ممث ــح  وأوض
ــاء  ــة األنب ــح  لوكال ــزوان يف ترصي غ

ــبأ) أن مرشوع الطوارئ  اليمنية (س
ــه  مرحلت يف  ــتهدف  يس ــة  التوليدي
يف  ــفيات  مستش ــة  أربع األوىل 
ــم، الخبت  ــات الطويلة، الرج مديري
ــا  الحتياجاته ــة  تلبي ــاش  وحف
ــم  ــتمرار يف تقدي ــن االس ــن م ولتتمك
ــل تداعيات  ــا للمرىض يف ظ خدماته

الوضع الراهن.

ــة الواحدة  ــار إىل أن املنظوم وأش
ــعة  س ــات  بطاري ــع  تس ــمل  تش
ــواح 350 وات  أل ــعة  ــري وتس 150أمب
ــتلزمات  ــفى بكافة مس ــكل مستش ل
ــتمرار  اس ــاً  الفنية..مثمن ــغيل  التش
ــكان  دعم صندوق األمم املتحدة للس

للمرافق الصحية باملحافظة.

صنعاء/سبأ
ــه وكيل  ــة ومع ــني قطين ــاء حن ــظ صنع ــن محاف دش
ــارس الكهايل أمس  مرشوع  ــة لقطاع الخدمات ف املحافظ
ــة الداخلية  ــف يف الحيم ــألرس األضع ــي ل ــن الغذائ األم

بتمويل اآلوتشا .
ويف التدشني أشاد املحافظ قطينة باللفتة اإلنسانية 
ــر  ــن الفق ــد م ــانية للح ــؤون اإلنس ــيق الش ــب تنس ملكت
ــتمرار العدوان  والتخفيف من معاناة املواطنني جراء اس

والحصار.
ــاطها  لنش ــا  اآلوتش ــيع  توس يف  ــه  أمل ــن  ع ــرب  وأع
اإلنساني لتشمل عدداً من مديريات املحافظة ويف عدة 

مجاالت خاصة يف ظل األوضاع التي تمر بها البالد .
ــات العاملة يف  ــرص املنظم ــظ صنعاء ح ــن محاف وثم
ــة للمواطنني ..  ــىل تقديم الخدمات امللموس املحافظة ع
داعيا بقية املنظمات إىل الرتكيز عىل املشاريع الخدمية .

وأكد استعداد قيادة املحافظة تذليل الصعوبات التي 

تواجه عمل املنظمات اإلنسانية يف املحافظة.
ــاريع  ــايل إىل أهمية هذه املش ــار الوكيل الكه ــا أش فيم
ــني .. مثمنا جهود  ــاة املواطن ــف معان ــهام يف تخفي لإلس

اآلوتشا املبذولة يف تنفيذ هذه املشاريع.
ــاريع يف الهيئة الوطنية إلدارة  ــاد مدير املش بدوره أش
تنسيق الشئون اإلنسانية حمزة النعيمي بدور اآلوتشا 

يف تبني هذه املشاريع.
يف  ــا  لآلوتش ــري  القط ــر  املدي ــتعرضت  اس ــك  ذل إىل 
ــام املكتب يف اليمن ودوره  ــن منى عبدالله صالح مه اليم
ــة إىل أن عدد  ــات .. الفت ــن النزاع ــال م ــة األطف يف حماي
ــعة أشهر ألف  ــتفيدين من املرشوع البالغ مدته تس املس

و500 أرسة.
ــث مرشوع  ــن الغذائي هو ثال ــرشوع األم ــت أن م وبين
تنفذه اآلوتشا يف الحيمة الداخلية بعد مرشوعي تأهيل 
ــية بتمويل  ــتلزمات دراس ــالب بمس ــدارس ودعم الط امل

الحكومة الهولندية.

تسليم منظومات طاقة شمسية لمستشفيات المحويتتسليم منظومات طاقة شمسية لمستشفيات المحويت

مشروع ل3من الغذائي ل3سر ا1ضعف بالحيمة الداخلية مشروع ل3من الغذائي ل3سر ا1ضعف بالحيمة الداخلية 

فهمي اليوسفي
حقنة التخدير ما بني قمة العشرين 

وحلزونية املبعوث غريفث  
ــاك حراكا وضغوطات  ــائل اإلعالم خصوصا الغربية أن هن ما تتناوله وس
ــا لكنه  يحمل  ــك يعد ضجيج ــيوخ رغم أن ذل ــن قبل مجلس الش ــة م أمريكي
ــدف إيقاف الحرب حد  ــة وبالغة الخطورة وليس اله ــي طياته أهدافا عميق ف
ــعودية على  ــنطن من ورطتها بدعم الس وصفهم بل العكس  منها إخراج واش
ــت توظيف مثل هذه األوراق بالداخل األمريكي بين  حرب اليمن وبنفس الوق
ــوى اليمنية  ــة تخدير للق ــتثمار ذلك كحقن ــين وكذا اس ــن المتنافس الحزبي
ــخ األمريكية  ــروط المطاب ــدوان . بحيث تقبل وتوافق على ش ــة للع المناهض
ــعى إليه المبعوث  ــليم ميناء الحديدة لتحالف العدوان وهذا ما يس منها تس

غريغث ودول العدوان .
ــي في مجرى العدوان على اليمن فإن   وكما كان وال زال ألمريكا دور أساس
ــك من خالل مقترحها  ــس اللعبة الخداعية ويتجلى ذل ــا تمارس نف بريطاني
ــروع هدنة والهادف النتزاع ميناء الحديدة من القوى  ــم مش األخير تحت اس
ــة بلندن من خالل  ــاريع الخداعي ــادة للعدوان حيث تبرز مالمح المش المض

مقترحها. أو مشاريع تحمل اسم السالم .
ــيطان عن تحقيق ذلك فها  ونظرا لعجز التحالف العدواني أو رباعية الش
ــرين وبحضور محمد  ــوق وتروج للخداع في قمة دول العش هي الرباعية تس
ــن التحدي  ــذه القمة كجزء م ــه وجهه في ه ــود الل ــار س ــلمان أبو منش بن س
للمجتمع الدولي وبدعم أمريكي ويؤكد انه مع الخداع المستمر في ما يخص 
حرب اليمن رغم أن وضع ملف خاشقجي في المرتبة األولى وهو يقينا وهمي 

لكن هذا يعد تمييعاً لقضية اليمن..
هنأ من المفترض أن ينتبه من ينبغي ويقول ال للهدنة البريطانية والسالم 
ــث.  وأنصح كل من هو ضد  ــه مارتن غريف ــرك أو االلتفاف الذي يهندس المؤم
العدوان أن يتجنب حتى اإلشارة لكلمة سالم خصوصا ممن ليس لهم إدراك 

بصناعتها األمريكية. وعمقها الخطير الذي يخدم الصهيونية العالمية.
ــذا الصدد ولكن اكتفي بهذا لعل قومي يعلمون.. يفكرون.  الحديث كثر به

يعقلون. 
# نائب وزير اإلعالم

طالبات سعوديات يشتكني: 

ــات  طالب ــن  م ــة  مجموع ــت  أطلق
ــعودية  جامعة اإلمام يف العاصمة الس
الرياض، حملة للمطالبة باإلفراج عن 
ــدن خالد العنزي  زميلتهن الطالبة ش
ــبب  ــهر من دون س املعتقلة منذ 7 أش

قانوني.
ــم "#أين_ ــات وس ــنت الطالب ودش
شدن"، كما طالنب باإلفراج عن جميع 
معتقالت الرأي بالسجون السعودية.

ــدن  وقالت إحدى الطالبات إن "ش
معتقلة بسبب دعوى كيدية لتقيض 7 
ــهر يف السجون.. بينما كان ينبغي  أش

أن تقضيها عىل مقاعد الدراسة".
ــع فيديو  ــة يف مقط ــت الطالب وأدان
بثته عىل "تويرت" اكتظاظ الجامعات 
ــن  الذي ــيس،  والجواس ــن  باملخربي
ــات ويبلغون عنهن  ــدون للطالب يرتص

ألي نقد أو رأي يبدينه يف أي مجال.
وأشارت طالبة أخرى إىل أن شدن، 

ــدون" من  ــرض له "الب ــت ما يتع رفض
تهميش، وأبدت رأيها يف ذلك ودافعت 
ــري  ــجن غ ــكان الس ــم، ف ــن حقوقه ع
ــددة عىل أن  ــا، مش ــي مصريه القانون

"النقد ليس جريمة".

وتوالت ردود الناشطني عىل قضية 
شدن، مؤكدين عىل أن تجريم النقد ال 
ــتبدادية التي  يوجد إال يف الدول االس
ــات الحرية أو  ــى مقوم ــر إىل أدن تفتق

العدالة.

ــز أمس  ــزاال ه ــأن زل ــالم ب ــائل إع ــادت وس أف
ــس آيرس  ــة بوين ــة األرجنتيني ــط العاصم محي
ــة مجموعة العرشين  ــتضيف حاليا قم التي تس

الدولية.
ــد  لرص ــطي  املتوس ــي  األوروب ــز  "املرك ــد  وأك
ــزالزل" أن الزلزال الذي تقدر قوته بـ3.8 درجة  ال
ــز منطقة تقع عىل بعد 33 كلم  بمقياس ريخرت ه

ــن صداه بلغ  ــة األرجنتينية، لك ــي العاصم جنوب
مقر انعقاد القمة.

ــة  ــب إذاع ــس مكت ــن، رئي ــتيف هرم ــد س وأك
ــابه  ــوت أمريكا" يف البيت األبيض، عىل حس "ص
ــل عىل تغطية أعمال القمة  يف "تويرت"، وهو يعم
ــمع دويا وشاهد  يف العاصمة األرجنتينية، أنه س

الرثيا تتمايل يف مكتبه.

ــن والــجــواســيــس  ــري ــمــخــب ــال ــظ ب ــت ــك ــا ت ــن ــات ــامــع ــن والــجــواســيــس ج ــري ــمــخــب ــال ــظ ب ــت ــك ــا ت ــن ــات ــامــع ج

صور من تظاهرة صور من تظاهرة 
للعراقيين في للعراقيين في 
بغداد تضامنا بغداد تضامنا 

مع اليمنمع اليمن
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عباس الديلمي
يوميات الثورة

ــا تحكم  ــم اجتماعيته وم ــان بحك ــروف أن اإلنس ــن المع م
ــن عيب..  ــم، وقواني ــات وقي ــن أخالقي ــاني م ــه اإلنس مجتمع
ــاس أي عمل يقوم به خارج  ــل بكل جد أن يخفي عن الن يعم
ــرث لذلك في  ــه قد ال يكت ــم وقوانين العيب، وأن ــم القي ــن تلك ع
حالة واحدة، هي انكشاف أمره، أي إذا ما أصبحت ممارساته 
ــة المتعارف  ــط األخالقية والقيم النبيل ــة عن الضواب الخارج
ــي بما  ــا ال يبال ــن، حينه ــوفة لآلخري ــة ومكش ــا معروف عليه
ــا هو مخل  ــدام علنا على م ــي اإلق ــردد ف ــه، وال يت ــيقال عن س
ــا الغريق  ــاعر (ان ــمعته.. وفقا لقول الش ــه وس ــى بمكانت حت
ــد بعض علماء النفس،  ــا خوفي من البلل) هذا ما جاء عن فم
وهذا ما نجده في تصرفات الرئيس األمريكي ترامب، وخاصة 
ــقجي..  ــعودي جمال خاش ــذ جريمة قتل الصحافي الس من
وتعرضه  - أي ترامب – للنقد واللوم ال من الصحافة األمريكية 
وحدها بل ومن ساسة أمريكيين بما فيهم زمالء له في إدارته 
ــه لم يكن يعلم أن البيت األبيض  وحزبه.. كما قال أحدهم بأن
األمريكي أصبح شركة عالقات عامة تعمل لصالح السعودية 
ــة أمريكية  ــت صحيف ــس ترامب..وكما قال ــد الرئي ــي عه إالّ ف
ــعة التي  ــوص الجريمة البش ــه وبخص ــن ترامب بان ــرى ع كب
ــقجي وحرية الرأي  ــعودي في حق خاش ارتكبها النظام الس

قد فضل محفظته على سمعة ومصلحة أمته.
ــف وهو  ــس ترامب أنه قد كش ــد أن رأى الرئي ــد ذلك وبع بع
ــم ومبادئ  ــي به من قي ــكا للتحل ــعى أمري ــرق على ما تس يم
ــيقال عنه  ــا س ــا يقال وم ــى م ــار ال يخش ــان ص ــوق إنس وحق
ــب، بل وال يتورع في اإلساءة إلى أهم أعمدة النظام في  وحس

أمريكا وهي وكالة االستخبارات المركزية.
ــان وحقوقه –  ــة باإلنس ــدة األمريكي ــح المزاي ــد أن فض فبع
ــاً)  ــاً أمريكي ــس مواطن ــقجي لي ــال (ان خاش ــا كان – وق اينم
ــا فهمت عبارته عند  ــان كم ــن ليس أمريكيا ليس بإنس وكأن م
ــكيك في  ــي الواليات المتحدة، أقدم على التش الناس حتى ف
قدرات ودقة جهاز أمريكا االستخباراتي العالمي فبعد قرابة 
ــن عوامل  ــي البحث ع ــك الجهاز ف ــل ذل ــى عم ــهرين عل الش
ــول عن تقاريره التي  ــة وََمْن خلفها، يأتي ترامب ليق الجريم
ــير،  ــر دقيقة وتحتمل أكثر من تفس ــه كرئيس بأنها غي وصلت
ــا ولم يقعدها  ــا أقام الدني ــت األبيض كثيراً م ــياً أن البي متناس
ــرع  ــتخبارات األمريكية وبأس ــتناداً إلى تقارير وكالة االس اس
ــه  ــاهد على ذلك ما بدر من الرئيس ترامب نفس وقت وآخر ش
ــي المزدوج في  ــة اغتيال العميل الروس ــة أو محاول إزاء قضي
ــارك  ــة ورفضه أن يش ــط على الواقع ــد أيام فق ــا وبع بريطاني
الروس في التحقيق كون استخباراته (ال تنطق عن الهوى).
ــده وال  ــمعة بل ــب بمكانة وس ــس ترام ــه الرئي ــم يأب ــا ل  وكم
ــام الذي  ــف النظ ــم يراع فضح وكش ــتخبارية، ل ــا االس وكالته
ــير العالقة معه على أنها  ــه.. فلم يتوقف عند تفس يدافع عن
ــب إلى  ــل ذه ــوب ب ــرة حل ــة راع ببق ــة أو عالق ــة مالي مصلحي
ــاهد من أهله –  ــماعه منه – كش مالم يكن حليفه يرغب في س
ــعودي  ــرائيل بوجود وبقاء النظام الس فربط وجود وبقاء إس
ــم به .. وكيف فهم  ــرد ما قال، فالجميع على عل ــى لس وال داع
األمر على ان التحالف ضد إيران هو تحالف لحماية إسرائيل 

حتى ال تصبح في مأزق أو ورطة.
ــه غير مبال  ــر المرء ال يجعل ــاف أم ــا هل تقول أن انكش هن
ــمعة ومكانة غيره ومن يحرص عليه،  بسمعته فقط، بل وبس
ــد وفرت  ــكرا ترامب لق ــن نقول ش ــتنتاجه ونح ــم اس ــذا ما ت ه

الكثير والكثير.

شكرا ترامبشكرا ترامب

ــعار  ــة املكلفة بالرقابة عىل األس أغلقت اللجن
ــوق  ــة العاصمة أمس الس ــورة بأمان ــة الث بمديري
ــوبر  س ــة  وخمس ــور  والطي ــن  للدواج ــزي  املرك
ــار الجملة ضمن  ــازن تج ــددا من مخ ــاركات وع م
ــلع واملواد  ــعار الس حملة الرقابة امليدانية عىل أس

األساسية.
ــة العاصمة ناجي  ــاعد ألمان وأكد الوكيل املس
ــود الدرواني  ــر املديرية محمد حم ــويس ومدي الق
ــعار  ــي للرقابة عىل األس ــزول امليدان ــتمرار الن اس

بأسواق املديرية لضبط املخالفني.
ــزي للدواجن  ــوق املرك وأوضحا أن إغالق الس
ــاالة يف  ــرا للمغ ــم نظ ــتني ت ــارع الس ــور بش والطي
ــوبر  ــة س ــا تم إغالق خمس ــن، كم ــعار الدواج أس
ــع الجملة  ــار بي ــازن تج ــن مخ ــدد م ــاركات وع م
ملخالفتها وعدم التزامها بالتسعرية التي حددتها 

وزارة الصناعة والتجارة.

ــن املحال  ــدد م ــا إغالق ع ــم أيض ــه ت ــدا أن وأك
ــي  ــتني وح ــراف والس ــة يف الج ــة املخالف التجاري
ــن محالت الدواجن  ــة وإلزام مالكي عدد م النهض
ــالت  ــادة ومح ــال دون زي ــف ري ــو بأل ــع الكيل ببي
ــعر املحدد من وزارة الصناعة  اللحوم بالبيع بالس

والتجارة.
ــدد من  ــل ع ــي بتفاع ــويس والدروان ــوه الق ون
ــعرية  ــة، والتزامها للتس ــز التجاري ــال واملراك املح
ــعار املحددة من وزارة  ــدة وفقا لقائمة األس الجدي

الصناعة والتجارة.
ــي أمني محيل  ــزول امليدان ــالل الن ــا خ رافقهم
ــب  ــر مكت ــب مدي ــي ونائ ــام القائف ــة عص املديري
ــيس ومدير املنطقة  ــة عبود العن ــة باألمان الصناع
ــد عبدالله جزيالن ومدير  األمنية باملديرية العقي
ــده عيل أحمد  ــة باملديرية عب ــرع مكتب الصناع ف

وعدد من أعضاء املجلس املحيل واملعنيني .

ــت الجهات املعنية  ــة صنعاء أغلق ويف محافظ
ــال تجاريا  ــس 16 مح ــعار  أم ــىل األس ــة ع بالرقاب

بمديرية سنحان.
ــارة  والتج ــة  الصناع ــب  مكت ــر  مدي ــح  وأوض
باملحافظة أمني شايع لـ (سبأ) أن اللجنة املكونة 
ــزة  ــة واألجه ــة االقتصادي ــة واللجن ــن الصناع م
ــي قاع  ــة بمنطقت ــاال تجاري ــت مح ــة أغلق األمني
ــعرية املقرة  ــدم التزامها بالتس ــيض وحزيز لع القي

من وزارة الصناعة.
ــى التأكد من  ــتمرار الحملة حت ــار إىل اس وأش
ــعرية  التزام كافة املحالت التجارية واملوالت بالتس
املحددة .. مؤكدا حرص قيادتي الوزارة واملحافظة 

عىل ضبط املخالفني لألسعار.
ــة  اللجن ــدوب  من ــة  الحمل ــذ  تنفي يف  ــارك  ش
ــر  ــيل ومدي ــد الحم ــة أحم ــة باملحافظ االقتصادي

الصناعة بسنحان صادق أبو عيل.

إغالق السوق المركزي للدواجن والطيور ومحال تجارية بمديرية الثورة بأمانة العاصمةإغالق السوق المركزي للدواجن والطيور ومحال تجارية بمديرية الثورة بأمانة العاصمة

صنعاء / سبأ
ــات املعاقني  ــاد الوطني لجمعي ــم االتح ينظ
ــة أمام مكتب األمم  ــوم األحد وقفة احتجاجي الي
ــوم العاملي  ــع الي ــاء بالتزامن م ــدة بصنع املتح

للمعاق الثالث من ديسمرب من كل عام.
ــة لفعاليات  ــس اللجنة التنفيذي وأوضح رئي
االحتفاء باليوم العاملي للمعاق إبراهيم جحاف 
ــون  ــون اليمني ــي واملعاق ــبة تأت ــذه املناس أن ه

ــتمر  ــرب والعدوان املس ــن ويالت الح ــون م يعان
ــنوات وتسبب يف قتل اآلالف وتدمري  منذ أربع س
ــاني  ــات وتدهور الوضع اإلنس املنازل واملؤسس
ــكل كبري عىل األشخاص  يف البالد والذي أثر بش

ذوي اإلعاقة.
ــن  اليم ــي  ومعاق ــات  جمعي أن  إىل  ــار  وأش
ــدة  ــم املتح ــب األم ــام مكت ــة أم ــينظمون وقف س
ــعب  الش ــىل  ع ــدوان  الع ــف  بوق ــا  ملطالبته

ــارات واملوانئ  ــار وفتح املط ــي وفك الحص اليمن
ــفر املرىض  ــانية وس ــاعدات اإلنس لوصول املس
ــات املعاق  ــالد وتوفري احتياج ــالج خارج الب للع

وللمطالبة بالسالم العادل والشامل.
ــيتم تسليم رسالة باسم  وذكر جحاف أنه س
ــة إىل مكتب األمم املتحدة  جمعيات ذوي اإلعاق
ــدويل إىل القيام بدوره  ــن دعوة املجتمع ال تتضم

يف هذه املرحلة الصعبة التي يسببها العدوان.

اليوم.. وقفة احتجاجية لذوي االعاقة أمام مكتب ا1مم المتحدة بصنعاءاليوم.. وقفة احتجاجية لذوي االعاقة أمام مكتب ا1مم المتحدة بصنعاء
إب /سبأ

ــنة والظهار  ــغال بمديريات املش ــب األش ــدراء فروع مكات ــش اجتماع ضم م ناق
ــه ودورها يف رفع  ــام وأعمال املكتب وفروع ــة محافظة إب أمس، مه ــف إب وجبل وري

املخالفات وإزالة العشوائيات.
ــتعرض االجتماع الذي ضم مدير مكتب األشغال باملحافظة املهندس بسام  واس
ــؤون القانونية والفنية واملالية،  ــؤون الفنية ومدراء إدارات الش ــقاف ونائبه للش الس

اإلجراءات الكفيلة بتفعيل إدارة اإلصحاح البيئي وآلية منح تراخيص البناء.
ــغال جهود مدراء فروع املكتب يف تنفيذ املهام والواجبات  وثمن مدير مكتب األش

املناطة بهم، وحثهم عىل مضاعفة الجهود بما يخدم املصلحة العامة.

مناقشة مهام مكتب ا1شغال وفروعه بمديريات إبمناقشة مهام مكتب ا1شغال وفروعه بمديريات إب

مشهدمشهد


