
ناقش مجلس الوزراء يف اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس 
ــح بن حبتور، املواضيع املدرجة  املجلس الدكتور عبدالعزيز صال
ــكرية  ــتجدات العس يف جدول أعماله فضال عن الوقوف عىل املس

واألمنية.
ــي  ــعب اليمن ــاء الش ــوزراء أبن ــس ال ــأ مجل ــاع هن ويف االجتم
ــام الجديد يف  ــا أن يحمل الع ــنة الجديدة .. متمني ــبة الس بمناس

ثناياه الخري واألمن واالستقرار والسالم لليمن وأبنائه.
ــواء الركن  ــر وزير الدفاع الل ــس الوزراء إىل تقري ــتمع مجل واس
ــكرية يف عموم  ــري العمليات العس ــارص العاطفي، عن س ــد ن محم
ــن  ــة املعتدي ــدود يف مواجه ــا وراء الح ــة وفيم ــات الداخلي الجبه

والغزاة السعوديني واإلماراتيني ومرتزقتهم .
ــوم الجبهات يف ظل  ــة العامة يف عم ــتعرض التقرير الحال واس
ــة الجبهات  ــيد يف كاف ــدوان بأعمال التحش ــتمرار تحالف الع اس
ــة خروقاته  ــا يف ذلك مواصل ــه خاص بم ــي بوج ــاحل الغرب والس

وسعيه إلفشال االتفاق الخاص بالتهدئة يف مدينة الحديدة.
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــال الجي ــيطرة أبط ــر س ــد التقري وأك
ــع امليداني  ــات الوض ــل عىل مجري ــاء القبائ ــن أبن ــني م واملتطوع

بإسناد متنام من القوة الصاروخية والطائرات املسرية .
ــي نفذها أبطال  ــات الهجومية الت ــة العملي ــني حجم ونوعي وب
ــم التكتيكي القتايل العايل  ــبوع املنرصم وتعامله اليمن خالل األس
ــدوان الكبرية وما تمخض عنها جميعا من إلحاق  مع زحوفات الع
ــم .. الفتا إىل  ــة باملعتدين ومرتزقته ــة وبرشية فادح ــائر مادي خس
ــش واللجان واملتطوعني يف  ــتعداد القتايل العايل لرجال الجي االس

مواجهة أيما مخططات إجرامية لتحالف العدوان وإفشالها.
ــر الداخلية اللواء  ــع مجلس الوزراء عىل تقرير نائب وزي واطل
ــة وتطوراتها بأمانة  ــاع األمني ــي ، عن األوض ــم الخيوان عبدالحكي
ــبو الوزارة  ــوم بها منتس ــام التي يق ــات وامله ــة واملحافظ العاصم
ــواء األمن  ــة لتكريس أج ــدات الرشطوي ــة والوح ــزة األمني واألجه

واالستقرار وسكينة وخدمة املجتمع .
ــتقرار يف العاصمة صنعاء  ــتتباب األمن واالس وأكد التقرير اس
ــتثناء الجرائم  ــكل عام باس ــمالية والغريبة بش واملحافظات الش
ــريا إىل االنجازات  ــاني .. مش الجنائية املعتادة يف أي مجتمع إنس
ــدد من خاليا  ــف ع ــزة األمنية يف جانب كش ــي حققتها األجه الت
ــة أرحب  ــا يف منطق ــة لهم آخره ــلحة تابع ــازن أس ــدوان ومخ الع

بمحافظة صنعاء.
ــات والبطوالت الكبرية  ــاد مجلس الوزراء عالياً بالتضحي وأش
ــعبية واملتطوعون يف  ــان الش ــال الجيش واللج ــي يقدمها رج الت
ــاع عن الوطن .. معتربا إياهم الحصن املنيع الذي يتعذر عىل  الدف
ــم تجاوزه والصخرة الصماء التي تتحطم عليها  املعتدين وأذنابه
ــن وأذنابهم من  ــة للمعتدي ــائس واملؤامرات الخسيس ــة الدس كاف

العمالء واملرتزقة.
ــاورات  ــك الحكومة بمخرجات مش وجدد مجلس الوزراء تمس

السويد والتزامها بتنفيذ ما تم االتفاق عليه.
ــري الذي  ــي الكب ــل اإلعالم ــوزراء التضلي ــس ال ــتنكر مجل واس
ــأن بنود االتفاق وتحميلهم الطرف  يمارسه العدوان ومرتزقته بش
ــد عكس ذلك  ــا الواقع يؤك ــة يف التنفيذ فيم ــدم الجدي ــي ع الوطن
ويوضح محاولة تنصلهم من االتفاقات املوقعة وإفشال أيما جهد 
ــانية  ــاة اإلنس ــعب اليمني من براثن املأس ــال الش حقيقي النتش
ــه  ــار وحرب ــدوان والحص الع ــف  ــا تحال ــي صنعه الت ــة  الطاحن

االقتصادية املستمرة عليه لنحو أربع سنوات.
ــي تنفذها  ــة الت ــج األمني ــام والربام ــف امله ــىل مختل ــى ع وأثن
ــر  ــة لتجذي ــة والرشطوي األمني ــزة  ــة األجه ــة وكاف الداخلي وزارة 
ــة األعمال  ــع وحمايته من كاف ــة املجتم ــتقرار وخدم األمن واالس

واملخططات الساعية النيل من سكينته العامة .
ــىل مضاعفة الجهود  ــس الوزراء األجهزة األمنية ع وحث مجل
ــات العدوان  ــة العالية ملواجهة مخطط ــتمر باليقظ والتحيل املس

الساعية لرضب األمن الداخيل.
ــوزراء يف اجتماعه الدوري عىل تقرير اللجنة  ووافق مجلس ال
ــني  ــة نائب رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور حس الوزارية برئاس

ــام ملنظمة  ــىل االنضم ــار املرتتبة ع ــة اآلث ــأن مواجه ــويل بش مقب
التجارة العاملية يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات .

ووجه وزارة االتصاالت بالسري يف إجراءات االستعداد والتهيئة 
ــة  ــا يف ذلك قيام املؤسس ــب، بم ــف الجوان ــاع يف مختل ــذا القط له
ــها وفقا  ــة لنفس ــراءات التهيئ ــدء بإج ــاالت يف الب ــة لالتص العام
ــس والقواعد الالزمة لعملية االنضمام للمنظمة التي وقعت  لألس

عليها بالدنا .
ــد مجلس الوزراء عىل وزارة االتصاالت رسعة انجاز عملية  وأك
ــحوب من مجلس  تحديث وتطوير مرشوع قانون االتصاالت املس
ــام الوزارة  ــراره، فضال عن قي ــه ملجلس الوزراء إلق ــواب وإعادت الن

بالتنسيق مع الوزارات املعنية بمخاطبة الدول األجنبية والعربية 
ــف العدوان  ــىل تحال ــا ع ــه ضغوطه ــة ملمارس ــات الدولي واملنظم
للسماح بدخول تجهيزات ومعدات االتصاالت وأنظمة املعلومات 
ــا التحتية مناطق  ــاالت وبنيته ــع وتجهيزات االتص ــار مواق واعتب

محمية بموجب قوانني حقوق اإلنسان.
ــل وزير  ــرار املقدم من قب ــرشوع الق ــوزراء م ــش مجلس ال وناق
ــأن تصفية صندوق  ــة والتأمينات طالل عقالن بش الخدمة املدني
ــتكمال  ــة املدنية واإلجراءات القانونية والفنية الالزمة الس الخدم
ــاط الصندوق  عملية التصفية التي تأتي نظرا النتهاء وتوقف نش

وإمكانية استمراره وتحوله إىل عبئ عىل الحكومة.

ــة والخدمة  ــوع إىل وزارتي املالي ــس بإحالة املوض ــه املجل ووج
املدنية ملراجعة مرشوع القرار ومراعاة معالجة االلتزامات القائمة 
ــة النهائية  ــس بالنتائج للمناقش ــدوق والرفع إىل املجل عىل الصن

واعتماد ما يلزم من إجراءات لتصفيته.
ــغال العامة  ــرة وزير األش ــوزراء عىل مذك ــق مجلس ال ــا واف كم
ــي والفني لوزارة  ــد الدور الرقاب ــأن تأكي ــرق غالب مطلق بش والط
ــة باعتبارها  ــة التنموي ــاريع الدول ــىل تنفيذ كافة مش ــغال ع األش
ــا للقانون ..  ــمية وفق ــة أجهزة الدولة الرس ــار الفني لكاف املستش
ــدور يف كافة  ــات مراعاة هذا ال ــوزارات واملؤسس ــد عىل كافة ال وأك

مشاريعها التنموية.

ــور  ــة الدكت ــؤون القانوني ــر الش ــر وزي ــس تقري ــش املجل وناق
ــات الداخلية  ــة قضايا املنازع ــأن متابع ــن املختار بش عبدالرحم
ــدوان  ــف الع ــاة تحال ــة ومقاض ــك مالحق ــا يف ذل ــة بم والخارجي
ــيادة  ــيمة لس ــه الجس ــص انتهاكات ــا يخ ــا يف م ــالل دولي واالحت
ــزر الجمهورية اليمنية وتواطؤ الحكومة املوالية له مع  وأرايض وج
ــاعية القتطاع أجزاء منها خدمة لتلك  ــبوهة الس ــاريعه املش مش
ــني كافة يف  ــل اليمني ــة وتفصيال من قب ــة جمل ــاريع املرفوض املش

شمال وجنوب ورشق وغرب الوطن اليمني الكبري.
ــل وزاري من املالية  ــكيل فريق عم ــه مجلس الوزراء بتش ووج
ــلطات  والس ــة  املحلي واإلدارة  ــة  والخارجي ــة  القانوني ــؤون  والش
ــدارس مختلف الجوانب املتصلة  املحلية باملحافظات املحتلة، لت
ــوم بها تحالف  ــات العدوانية املجرمة التي يق ــال واملمارس باألعم
ــارخ  ــه الص ــة وانتهاك ــق األرايض اليمني ــالل بح ــدوان واالحت الع
لة وعىل أن يرفع  ــة ذات الِصّ ــني واألعراف واملعاهدات الدولي للقوان
ــفوعا باإلجراءات املطلوبة لصون  فريق العمل بتقرير شامل مش
ــات ومشاريع دولتي  ــالمة األرايض اليمنية من ممارس ــيادة وس س

االحتالل.
ــل اإلماراتي للنيل من  ــس بهذا الجانب بنهج املحت وندد املجل
ــجيعه لالحرتاب  ــيج االجتماعي يف املحافظات املحتلة وتش النس
ــع كل من  ــعيه لرتكي ــياته املنفلتة وس ــلوك ميلش ــيل عرب س الداخ

يخالفه أو يرفض تواجده.
ــتنكر ما قامت به ما تسمى قوة النخبة التابعة للمحتل يف  واس
ــبوة من اعتداء سافر مدعوم باألباتيش بحق أهلنا آل  محافظة ش

املحضار بمنطقة السادة مديرية مرخه.
ــي يف  ــه وطن ــكل توج ــاذ ل ــة اإلنق ــم حكوم ــس دع ــد املجل وأك
ــي  اإلمارات ــعودي  الس ــالل  االحت ــة  ملقاوم ــة  املحتل ــات  املحافظ

بمختلف اإلمكانيات املتاحة.

ــــــًا لــمــواجــهــة  ــل وزاري ـــــــوزراء يــشــكــل فـــريـــق عــم ــــــًا لــمــواجــهــة مــجــلــس ال ـــــــوزراء يــشــكــل فـــريـــق عــمــل وزاري مــجــلــس ال
ــــــي الــيــمــن ــادة وأراض ــي ــس ـــالل الــمــنــتــهــكــة ل ـــت ــع االح ــاري ــش ــــــي الــيــمــنم ــادة وأراض ــي ــس ـــالل الــمــنــتــهــكــة ل ـــت ــع االح ــاري ــش م
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صنعاء / سبأ
ــة  الخارجي ــر  وزي ــى  التق
ــام رشف عبدالله،  ــدس هش املهن
ــل  املمث ــال  بأعم ــم  القائ ــس،  أم
ــف  اليونيس ــة  ملنظم ــم  املقي

بصنعاء شريين فاركي.
ــة  ــالل اللقاء مناقش ــرى خ ج
ــاريع التي  تفاصيل الربامج واملش
ــف  اليونيس ــة  ــا منظم به ــوم  تق

ومستجدات تنفيذها.
كما اطلع وزير الخارجية عىل 
ــيح ممثل  ــف برتش قيام اليونيس
ــة بديًال عن  مقيم جديد للمنظم

مريتشل ريالنيو.
ــب  مكت رشف  ــر  الوزي ــث  وح
ــتوى  ــف عىل تعزيز مس اليونيس

ــاريع  ورسعة تنفيذ الربامج واملش
ــه،  اختصاص ــار  إط يف  ــة  الواقع
ــام الجديد  ــة مع حلول الع خاص

والحاجة امللحة ملضاعفة الجهد 
ــاة  معان ــف  لتخفي ــاني  اإلنس

املواطن اليمني.

صنعاء / سبأ 
ــودة  أكد وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبيس أن مس
ــة قد  ــة الحديث ــة اليمني ــاء الدول ــة لبن ــة الوطني الرؤي
ــتور  ــة يف الدس ــية متمثل ــت رئيس ــن ثواب ــت م انطلق
ومخرجات الحوار الوطني املتوافق عليها باإلضافة اىل 

التجارب الدولية الناجحة.
ــس بالهيئة العامة  ــارضة ألقاها أم ــار خالل مح وأش
لآلثار واملتاحف بحضور وكالء الوزارة ورؤساء الهيئات 
ــادة  ــرتاث، إىل أن القي ــدوق ال ــذي لصن ــر التنفي واملدي
ــية ممثلة يف املجلس السيايس األعىل عكست  السياس
ــة جديدة تنطلق  ــة تطلعات مرحل ــودة هذه الرؤي بمس

صوبها البالد متحدية العدوان والحصار الجائر.
وأضاف أن الوزارة تقدمت بمالحظاتها عىل املسودة 
ــر قطاع  ــأنه تطوي ــن ش ــا م ــار كل م ــة يف االعتب واضع

الثقافة.
ــوزارة أمس اجتماع  ــد بديوان ال ــياق ذاته عُق يف الس
ــس إدارة  ــاء مجل ــم أعض ــة وض ــر الثقاف ــة وزي برئاس

صندوق الرتاث والتنمية الثقافية.
ــودة الرؤية  ــتعرض الوزير خالل االجتماع مس  واس

الوطنية وأهميتها خاصة يف ظل العدوان والحصار.
كما ناقش االجتماع تقرير اللجنة املصغرة واستمع 

إىل مقرتحات تطوير العمل الثقايف.

قالت وزارة الصحة العامة والسكان إن عام 
ــبة للطفولة يف اليمن  2018م كان كارثيا بالنس

جراء استمرار العدوان والحصار.
ــالل العام  ــجلت وزارة الصحة خ ــث س حي
ــة 203 آالف و297 طفال بمرض  ــايض، إصاب امل
املالريا، تحتل محافظة الحديدة املرتبة األوىل 
تليها محافظتا حجة وتعز .. مبينة وفاة طفل 
كل عرش دقائق بسبب سوء التغذية أو أمراض 
ــدة الذي  ــم املتح ــب تقرير األم ــرى «حس أخ

أصدرته يف سبتمرب2018م.
ــة  ــن وزارة الصح ــادر ع ــر ص ــح تقري وأوض
ــال أصيبوا بالحمى  ــوايل ألف و203 أطف أن ح
ــة عىل قائمة  ــي ذمار ثم العاصم ــة، تأت املالطي
ــب  أصي ــا  فيم ــات،  ــرث إصاب األك ــات  املحافظ
ــار ثم إب  ــجلت ذم ــداء الكلب، س ــال ب 981 طف
ــرية يف األدوية  ــحة كب عىل رأس القائمة مع ش

الخاصة بهذا املرض.
ــة ألف و133 طفال  ــار التقرير إىل إصاب وأش
ــار ثم الجوف  ــمانيا، تتصدر ذم بمرض الليش
ــال بمرض  ــني و173 طف ــة ألف ــة، وإصاب القائم
ــة  قائم ــدة  وصع ــة  حج ــل  تحت ــيا  البلهارس
ــا إىل إصابة 330  ــات بهذا املرض .. الفت اإلصاب
ــث اإلصابات يف  ــل الرئوي ثل طفال بمرض الس

عدن.
ــدري من  ــار مرض الج ــد التقرير انتش وأك
ــا كان عليه، تم  ــرث مم ــالل 2018 بأك ــد خ جدي
ــذا  ــا به ــال مصاب ــاً و194 طف ــجيل 12 ألف تس
املرض، كانت العاصمة ومحافظة صنعاء أكرث 
املناطق موبوءة بهذا املرض.. مبينا إصابة 12 
ألفاً و995 طفال بمرض النكاف «التهاب الغدة 
ــة»، تأتي تعز ثم صعدة والعاصمة عىل  النكفي

قائمة األعداد.

ــام 2018م  ــة ع ــجلت وزارة الصح ــا س كم
ثالثة آالف و813 حالة إصابة بحمى الضنك، 
ــن أعىل  ــني ضم ــز وأب ــم تع ــدة ث ــي الحدي تأت
ــبة مرضية بهذا الوباء وإصابة ألف و847  نس
ــكل تعز وأمانة  ــحايا، تش حالة بالتهابات الس

العاصمة أكرث حاالت اإلصابات.
ــف التقرير عن إصابة 657 ألفاً و802  وكش
ــة بالكولريا  ــهاالت وأمراض متعلق حاالت بإس
ــب 114 ألفاً  ــرصم، حيث أصي ــالل العام املن خ

و288 حالة أدت إىل وفاة 145 طفال.
ــاالت كزاز  ــر إىل ظهور 102 ح ولفت التقري

 b ــد وبائي ــاب كب ــاالت الته ــدي و509 ح ولي
ــد  كب ــاب  الته و940  آالف  ــتة  وس  ,  &amp; c
ــة  ــني و 147 حال ــوع a&amp;e، وألف ــي ن وبائ
ــاً و911  ألف ، و15  ــي  الديك ــعال  ــة بالس اصاب

إصابة بالحصبة.
 691 ــاَ  ألف  14 ــب  أصي ــر  للتقري ــا  ووفق
ــاَ و650 باألنفلونزا و958  ــد و45 ألف بالتيفوئي
ألفاَ و ٨٤٦ بأمراض متعلقة بالجهاز التنفيس 
ــة  متعلق ــراض  أم و100  ــاَ  ألف و437  ــوي  العل

بالجهاز التنفيس السفيل .
دون  ــال  طف  511 ــة  إصاب ــر  التقري ــنّي  وب

ــال  ــم 55 طف ــويف منه ــا ت ــة بالدفتريي الخامس
ــىل قائمة هذا  ــة ع ــة العاصم ــل إب وأمان تحت

املرض .
ــة مليونني  ــن إصاب ــر ع ــف التقري ــا كش كم
ــة بمرض أو عدة  ــل ما دون الخامس و400 طف
أمراض معدية خالل عام 2018م يضاف إليهم 
ــوء التغذية  نفس الرقم إحصائية تراكمية لس
لنفس الفئة الذين يبلغ عددهم باليمن حوايل 
ستة ماليني طفلة بما يوازي 60 باملائة من هذه 
ــارية  ــة تحت خطر األمراض املعدية والس الفئ

وسوء التغذية تسبب بها العدوان والحصار.
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صنعاء/ سبأ
ــوزراء الدكتور عبدالعزيز  ــش رئيس مجلس ال ناق
ــم لألمم  ــل املقي ــع املمث ــس م ــور، أم ــن حبت ــح ب صال
ــانية لدى اليمن ليز  ــؤون اإلنس ــقة الش املتحدة منس
غراندي ، سري األنشطة اإلنسانية والجوانب املتصلة 

بتنفيذ اتفاقات السويد .
ويف اللقاء الذي حرضه نائب رئيس الوزراء لشؤون 
ــان ووزراء  ــواء الركن جالل الرويش ــن والدفاع الل األم
التخطيط والتعاون الدويل عبدالعزيز الكميم والرتبية 
والتعليم يحيى الحوثي واملياه والبيئة املهندس نبيل 
ــر والتعليم الفني والتدريب املهني غازي أحمد  الوزي
ــفر  ــاالت وتقنية املعلومات املهندس مس عيل واالتص
ــاورات  ــج مخرجات مش ــتعراض نتائ ــم اس ــري، ت النم
السويد والدور اإلرشايف لألمم املتحدة عىل الخطوات 
ــة ملعالجة أيما  ــة والعمل مع األطراف املعني التنفيذي
ــواء ما  ــكاليات قد تعرتض الخطوات التنفيذية س إش

يتصل بمدينة الحديدة وموانئها أو تبادل األرسى.
ــز عىل الجهود التي يبذلها  وجرى يف اللقاء الرتكي
ــل باتفاق  ــريت، فيما يتص ــي باتريك كام ــد األمم املوف
ــرص الذي توليه القيادة يف  التهدئة يف الحديدة والح
صنعاء إلنجاح مهامه انطالقا من رغبتها الصادقة يف 
السالم وإخراج الشعب اليمني من مأساته الطاحنة 
ــدوان والحصار والحرب االقتصادية  التي صنعها الع

عىل اليمن لنحو أربع سنوات .

وتطرق اللقاء إىل املمارسات التدمريية والتخريبية 
ــل اإلماراتي عرب الحكومة املوالية  التي يقوم بها املحت
للعدوان واالحتالل بحق قطاع االتصاالت عرب املرشوع 
ــعودية  ــا والس ــن تدمريه ــت فضال ع ــدن ن ــمى ع املس
ــذا منعها لنحو  ــاف الضوئية وك ــبكة األلي ــراج وش لألب
ــائل  ــرود والرس ــروج الط ــول أو خ ــنوات دخ ــع س أرب
ــذي ينبغي أن يقوم  ــة من وإىل اليمن والدور ال الربيدي
ــات  ــح تلك املمارس ــل كب ــدويل يف مقاب ــع ال ــه املجتم ب

التخريبية والعبثية واملنتهكة لحقوق اليمنيني.

كما استعرض اللقاء الربامج واألنشطة اإلنسانية 
للمنظومة األممية والدولية والتسهيالت التي تقدمها 
ــدان بما  ــك الجهود يف املي ــاذ لتعزيز تل ــة اإلنق حكوم
ــوب  ــرتكة ألية انحرافات قد تش ــك املواجهة املش يف ذل
عملية تقديم املعونات ملا فيه خدمة الغايات املشرتكة 
ــة وضمان وصولها إىل  ــاة الراهن يف التخفيف من املأس
ــرتكة  ــالف طرق الجهود املش ــتهدفة، بخ الفئات املس
ــي بذلت يف مواجهة وباء الكولريا وما تم إحرازه من  الت

نجاح يف محارصته ومنع انتشاره.

ــي القائم للحد  ــدور األمم ــوزراء بال ــوه رئيس ال ون
ــار  ــانية وحرصها عىل نجاح املس ــاة اإلنس ــن املأس م
ــها  ــة الكبرية التي يعيش ــروج من املِحن ــلمي للخ الس
ــي مارتن  ــا أن املبعوث األمم ــي .. مبين ــعب اليمن الش
ــؤولية وحريصا عىل  غريفيث كان عند مستوى املس

نجاح مهمته.
ــة وبدونها  ــويد محطة مهم ــاورات الس واعترب مش
ــالم  ــة تقود نحو الس يصعب تحقيق خطوات ملموس
ــأن  ــقة بش ــه املنس ــا طرحت ــه مل ــن ارتياح ــا ع .. معرب
ــد الوطني يف  ــي تحىل بها الوف ــؤولية العالية الت املس

عرضه للمشاكل التي يواجهها البلد.
ــويد ولديه  ــب إىل الس ــد الوطني ذه ــني أن الوف وب
ــعبية والحرص  املرونة الكافية وحامل للتطلعات الش
القيادي يف تحقيق خطوات ايجابية يف تجاه السالم.

وقال " نحن التزمنا بكافة الخطوات الواردة يف قرار 
ــاورات  ــأن اليمن ونتائج مش مجلس األمن األخري بش
ــويد فيما األطراف األخرى تعتقد أنها قادرة عرب  الس
ــيايس عىل تحقيق ما لم تستطع انجازه  الجانب الس
ــرب إعالمهم  ــكري ويركزون ع ــن طريق العمل العس ع

عىل أشياء غري واردة يف اتفاق السويد".
ــاع املواطنني  ــور " أوض ــور بن حبت ــاف الدكت وأض
ــواء والدول العظمى تتآكل  اليمنيني مزرية وتزداد س
ــهده  أخالقهم أكرث وأكرث بفعل حالة التأزيم الذي تش

املأساة اإلنسانية ".

ــانية عن  ــؤون اإلنس ــقة الش بدورها تحدثت منس
ــار  ــم املتحدة للدفع باملس ــي تبذلها األم ــود الت الجه
ــاء  الوف ــىل  ع ــراف  األط ــع  لجمي ــا  وحثه ــيايس  الس
ــا املبعوث األممي  ــة إىل ما يقوم به ــم إضاف بالتزاماته
ــأن  ــكاليات القائمة بش ــن غريفيث ملعالجة اإلش مارت

مخرجات السويد.
ــه الوفد  ــذي حظي ب ــري ال ــرتام الكب ــت باالح ونوه
الوطني من قبل أطراف املجتمع الدويل التي حرضت 
ــويد وتقديرها للجدية التي تحىل بها  ــاورات الس مش
ــوث الخاص  ــذي يوليه املبع ــرص ال ــرية إىل الح .. مش
ــه بأهميته يف التخفيف  ــف االقتصادي إيمانا من للمل

من حدة األزمة اإلنسانية القائمة.
ــز الذي أنجزته  ــت غراندي عىل النجاح املمي وأثن
ــاء الكولريا  ــىل وب ــيطرة ع ــة يف الس ــاه والبيئ وزارة املي
ــا الحكومة  ــي تعاني منه ــم الصعوبات الجمة الت رغ

بصنعاء.
ــتثنائي أضحى  ــذا النجاح االس ــت بأن ه وأفصح
ــم لكيفية  ــول العال ــرث من مكان ح ــدرس يف أك ــاًال ي مث

مواجهة هذا الوباء يف ظل محدودية اإلمكانيات.
ــادرت إليها القيادة  وتطرقت إىل اإلجراءات التي ب
ــاء فيما يتعلق باملخالفات املتصلة باملعونات  يف صنع
ــي والتعاون القائم  ــج األغذية العامل املقدمة من برنام
ــفافية وضمان وصول املعونات  لتوطيد إجراءات الش

إىل مستحقيها.
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