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الحديدة/ يحيى كرد  
ــن املــواطــنــني يف  ــرب عــدد م ع
ـــارع  ــــارات الــصــديــقــيــة وش ح
وشارع  والربصة  وغليل  جمال 
عن  والجامعة  واملطار  صنعاء 
الشديد  واستنكارهم  استيائهم 
النظافة  تـــردي  اســتــمــرار  مــن 
اكوام  تكدس  خالل  من  باملدينة 
الرئيسية  الشوارع  يف  القمامة 
ــــارات واحــيــاء  والــفــرعــيــة وح
مأوى  أصبحت  التي  املحافظة 
والبعوض  الضالة  للحيوانات 
الناقل ملختلف األمراض الخطرية 
جانب  إىل  منازلهم  يف  للمواطنني 
الذي  للمدينة  البيئي  التلوث 
سيما  بالخطري  الجميع  وصفه 
املحافظة  قيادة  غياب  ظل  يف 
باملحافظة  املــحــيل  واملــجــلــس 
بالرغم  املديريات   مستوى  وعىل 
واملادية  البرشية  اإلمكانيات  من 

صندوق  يمتلكها  التي  الهائلة 
باملحافظة  والتحسني  النظافة 
اختفوا  لألسف  النظافة  ,فعمال 
كانوا  التي  الحارات  من  تماما 
حارات  كافة  يجوبون  سنة  قبل 
وشوارع املحافظة لتنظيفها يوميا 
 , رسميا  توظيفهم  قبل  وخاصة 
ترتاكم  القمامة  أصبحت  اآلن  أما 
الشوارع والحارات ألشهر دون  يف 
بعض  يجعل  الذي  األمر  رفعها 
نظرا  بإحراقها  يقومون  املواطنني 
براميل  أو  نقاط  ــود  وج لعدم 

مخصصة لوضع القمامة فيها.
ــون قــيــادة  ــن ــواط ــب امل ــال وط
املحيل  واملــجــلــس  املــحــافــظــة 
ــزول املــيــدانــي إىل  ــن بــرسعــة ال
واإلرشاف  ــارات  ــح وال الــشــوارع 
تنظيف  عملية  عىل  بأنفسهم 
األوان  فوات  قبل  الحديدة  مدينة 
وانتشار األوبئة واالمراض الفتاكة 
بني الناس وخاصة األطفال ومنهم 

الذين  ــدارس  امل وطالبات  طالب 
املــدارس  إىل  للعودة  يستعدون 
من  بمدارسهم  تحيط  والقمامة 
اختلطت  والتي  الجوانب  جميع 
وتضاعف  بــاملــجــاري  بعضها 
وأن  وخاصة  الناس,  عىل  خطرها 
تتم  كانت  التي  املكافحة  عملية 
من قبل الربنامج الوطني ملكافحة 
للبعوض  تهامة  بمحور  املالريا 
الرش  خالل  من  لألمراض  الناقل 
عامني  منذ  توقفت  قد  الضبابي 
سيزداد  األمر  فإن  لم  ما  تقريبا 
سوءا وستصبح املحافظة موبوءة 
الفتاكة  ــــراض  االم بمختلف 
دون  بالكل  األذى  ستلحق  التي 

استثناء.
من  عــدد  أكــد  جانبهم  ــن  م
ــة بــصــنــدوق  ــاف ــظ ــن ــال ال ــم ع
بمحافظة  والتحسني  النظافة 
يحصلوا  لــم  بأنهم  الــحــديــدة 
كامل  بشكل  مستحقاتهم  عىل 

عدم  جانب  إىل  أشهر  عدة  منذ 
حصولهم عىل تأمني صحي وبدل 
مخاطر من خالل العناية الصحية 
عىل  تساعدهم  التي  والعالجية 
وجه  أكمل  عىل  واجبهم  أداء 
وأنهم يقومون حاليا برفع القمامة 
تحتويه  بما  العارية  بأيديهم 
ومخلفات  ومسامري  زجــاج  من 
واملخلفات  واالبـــر  ــاك  ــم األس
من  وغريها  العالجية  الصحية 
املواد الصلبة التي تعرض حياتهم 
قبل  من  اهتمام  أي  دون  للخطر 

قيادة الصندوق.
تقدموا  أنهم  إىل  العمال  وأشار 
الصندوق  إلدارة  مطالب  بعدة 
األدوات  بعض  لتوفري  السابقة 
التي  بالنظافة  الخاصة  واملعدات 
إمكانيات  يوجد  ال  ــا  رده ــان  ك
لرشائها ومنها جونتيات ومخارش 
تساعد  التي  األدوات  من  وغريها 
إصابة  مــن  وتحد  العمل  عــىل 

رفع  أثناء  حادة  أداة  بأي  العمال 
توقف  اىل  باإلضافة  هذا  القمامة 
والسيارات  اآلليات  من  العديد 
الخاصة بنقل القمامة نتيجة عدم 
صيانتها وتزويدها بالوقود الكايف 
التجميع  نقاط  من  القمامة  لنقل 
املوجودة يف بعض حارات واحياء 

املحافظة إىل مقلب القمامة.
قيادة  النظافة  عمال  وطالب 
الصندوق  ــادة  ــي وق املحافظة 
الجديدة برصف كافة مستحقاتهم 
الخاصة  واملعدات  األدوات  وتوفري 
والحارات  بالشوارع  بالنظافة 
السيارات  إليها  تصل  ال  التي 
ورصف بدل مخاطر وتأمني صحي 
عن  الغائبني  العمال  ومحاسبة 
مستحقاتهم  ويستلمون  العمل 
يف  تام  استعداد  عىل  وانهم  كاملة 
ألداء  املطالب  هذه  توفري  حالة 
واجبهم بكل اخالص وخاصة مع 

وجود قيادة جديدة للصندوق.
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اجتماع يناقش خطة  موازنة اجتماع يناقش خطة  موازنة 
العام املقبل يف البيضاء العام املقبل يف البيضاء 

البيضاء / سبأ
بمحافظة  واملوازنة  الخطة  لجنة  اجتماع  ناقش 
نارص  املحافظة  محيل  عام  امني  برئاسة  البيضاء 
والسقوف  املوازنة  اعداد  خطة  أمس،  حسني  الخرض 

التأشريية للعام ٢٠١٥م .
واستعرض االجتماع تقرير مكتب املالية باملحافظة 
إلعداد  اتباعها  املطلوب  االساسية  القواعد  حول 
٢٠١٥م  املايل  للعام  للمحافظة  العامة  املوازنة  مرشوع 
الزمني ملناقشة الجهات والوحدات االدارية  والربنامج 
وتوزيع املهام بني لجان االختصاص ليتم اقرار املوازنة .
استيعاب  رضورة  البيضاء  محيل  امني  اكد  وقد 
للعام  املوازنة  املحلية يف خطة  املجتمعات  احتياجات 
من  املجتمعات  وتطلعات  طموحات  يلبي  بما  القادم 
ان  اىل  مشريا   .. واملحلية  البرشية  التنمية  خدمات 
السلطة املحلية تسعى إىل النهوض بالتنمية من خالل 
مرشوع الربنامج االستثماري الذي يضم اهم املشاريع 

الخدمية بمختلف مناطق املحافظة

بناء قدرات الهيئات اإلدارية بناء قدرات الهيئات اإلدارية 
ملنظمات املجتمع املدين بصعدةملنظمات املجتمع املدين بصعدة

صعدة / سبأ
تدريبية  دورات  صعده  بمحافظة  أمس  اختتمت   
خاصة ببناء قدرات الهيئات اإلدارية ملنظمات املجتمع 
الهيئات  أعضاء  من  مشاركا   40 فيها  شارك  املدني 

اإلدارية ملنظمات املجتمع املدني باملحافظة .
وهدفت الدورات التي تأتي ضمن مرشوع بناء قدرات 
ينفذها  التي  الثانية  املرحلة  املدني  املجتمع  منظمات 
املنتدى اإلنساني بالرشاكة مع الربنامج اإلنمائي لألمم 
أيام  ستة  مدى  عىل  األلفية  معهد  وتنسيق  املتحدة 
النظرية  معارفهم  وتنمية  املشاركني  قدرات  بناء  إىل   ،
املؤسيس  للعمل  العلمية  األسس  حول  والتطبيقية 
وكيفية  املحلية  واملؤسسات  للجمعيات  والتنموي 
علمية  بطريقة  والتنموية  الخدمية  املشاريع  عرض 

ودقيقة .
أمني  باملحافظة  املرشوع  مرشف  أشار  االختتام  ويف 
 9 فيها  شاركت  التي  الدورات  أن  إىل  السياغي  محمد 
ركزت  صعدة  بمحافظة  محلية  ومؤسسات  جمعيات 
املشاريع  ــداد  وإع التنموي  العمل  أساسيات  عىل 

والتخطيط اإلداري وتدبري التمويل .

الحديدة .. تدشني مشروع الحديدة .. تدشني مشروع 
توعوي للحد من ختان اإلناثتوعوي للحد من ختان اإلناث

الحديدة / غمدان أبوعيل
أمل   املرأة  مرشوع  أمس  الحديدة  بمحافظة  دشن 
"صحة وكرامة وتمكني" لتعريف املمرضني واملمرضات 
تنظمه  والــذي  اإلنــاث  ختان  بــأرضار  زبيد  بمديرية 
مؤسسة التواصل للتنمية وجمعية االستدامة للتمكني 
املجتمعي ومنظمة بروجرسيو الربيطانية بتمويل من 

االتحاد األوروبي.
واملمرضني  األطباء  قدرات  بناء  إىل  املرشوع  ويهدف 
يف مديرية زبيد للحد من ظاهرة ختان اإلناث ومعرفة 
الحد من هذه  اإلناث وكيفية  الصحية لختان  األرضار 
النوع  بمفهوم  املتعلقة  املعارف  وإكسابهم  الظاهرة 

االجتماعي والعنف ضد النوع االجتماعي .
من  الكلمات  من  عدد  ألقيت  املــرشوع  افتتاح  ويف 
الدكتور  باملحافظة  الصحة  مكتب  مدير  نائب  قبل 
عبدالوهاب الفقيه ومنسق جمعية االستدامة منصور 
عيل ومدير مؤسسة التواصل محمد الخيواني وعامل 
أكدت  مان  برشندا  بروجرسيو  منظمة  يف  التنمية 
بني  الوعي  تعزيز  يف  املــرشوع  أهمية  عىل  جمعيها 
أوساط املجتمع بأرضار ظاهرة ختان اإلناث وما تسببه 

من ارضار صحية ونفسية واجتماعية للفتاة ..
وأشارت إىل أن ممارسة ختان اإلناث ال تزال مستمرة 
االجتماعية  والتقاليد  للعادات  نتيجًة  األريــاف  يف 
رضورة  عىل  كلماتهم  يف  وأكــدوا  املتوارثة،  والثقافية 
اإلناث  ختان  ظاهرة  من  للحد  الجهود  كافة  تضافر 

وتعريف املجتمع بمخاطرها ..

تصدير أكرث من أربعة آالف طن تصدير أكرث من أربعة آالف طن 
منتجات وطنية عرب ميناء عدنمنتجات وطنية عرب ميناء عدن

عدن/سبأ
أمس  بعدن  الحاويات  ميناء  أرصفة  عرب  صدرت 
الوطنية  املنتجات  من  طنا   /417 و/  آالف   4 نحو/ 

السمكية والصناعية والزراعية .
املالحي  النشاط  عن  صادرة  إحصائية  وأوضحت 
أن  (سبأ)  اليمنية  االنباء  لوكالة  عدن  مليناء  اليومي 
طن  آالف   /4 نحو/  والبالغة  القمح  نخالة  شحنة 
صدرت  حني  يف  املرصية  سعيد  بور  مدينة  إىل  صدرت 
املائية والبالغة /300/ طن  شحنة األسماك واألحياء 
وفرنسا  االتحادية  وروسيا  والبنان  األردن  من  كل  إىل 
شحنة  صــدرت  حني  يف  والصني  وماليزيا  وبانكوك 
املرطبات  حوت  التي  املتنوعة  املحلية  البضائع  من 
والعصائر املتنوعة والبسكويت والصابون والحلويات 
والبالغة نحو /100/ طن إىل اثيوبيا و/ 10/ أطنان من 
األلبان السائلة والعطور إىل إمارة دبي بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة و/ 7/ أطنان من النب إىل اليابان .
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استمرار تدهور النظافة بمحافظة استمرار تدهور النظافة بمحافظة 
الحديدة ينذر بكارثة بيئية خطريةالحديدة ينذر بكارثة بيئية خطرية

استمرار عملية تدهور الخدمات األساسية املتعلقة بحياة الناس يف محافظة الحديدة استمرار عملية تدهور الخدمات األساسية املتعلقة بحياة الناس يف محافظة الحديدة 
ستودي إىل كوارث ال يحمد عقباها وخاصة النظافة التي بالرغم من املحاوالت املتواصلة ستودي إىل كوارث ال يحمد عقباها وخاصة النظافة التي بالرغم من املحاوالت املتواصلة 
من قبل محافظ املحافظة املهندس صخر احمد الوجيه لتحسني هذه الخدمة الهامة من قبل محافظ املحافظة املهندس صخر احمد الوجيه لتحسني هذه الخدمة الهامة 
للناس ومنها تغيري إدارة الصندوق اال انه حتى اآلن لم تفلح كل محاوالته يف تنظيف للناس ومنها تغيري إدارة الصندوق اال انه حتى اآلن لم تفلح كل محاوالته يف تنظيف 
او تحسن النظافة يف املدينة من أطنان القمامة املرتاكمة يف جزر الشوارع الرئيسية او تحسن النظافة يف املدينة من أطنان القمامة املرتاكمة يف جزر الشوارع الرئيسية 
والفرعية وحارات واحياء املحافظة التي أصبحت تشكل خطرا كبريا على حياة الناس والفرعية وحارات واحياء املحافظة التي أصبحت تشكل خطرا كبريا على حياة الناس 
وخاصة األطفال وذلك من خالل األمراض الخطرية التي تنقلها للمواطنني يف منازلهم وخاصة األطفال وذلك من خالل األمراض الخطرية التي تنقلها للمواطنني يف منازلهم 
ومنها املالريا وحمى الضنك واالسهاالت واألمراض الجلدية والعيون إىل جانب التلوث ومنها املالريا وحمى الضنك واالسهاالت واألمراض الجلدية والعيون إىل جانب التلوث 
البيئي الخطري للمدينة بشكل عام والذي سيكون من الصعب السيطرة عليه يف حالة البيئي الخطري للمدينة بشكل عام والذي سيكون من الصعب السيطرة عليه يف حالة 

تفشيه بشكل وبايئ.تفشيه بشكل وبايئ.


