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 يارس غالب الجابري: 
عاد اىل صنعاء صباح أمس وفد أبناء شهداء 

الثورة الشبابية الشعبية السلمية اليمنية 
املشاركون يف معسكر األخوة القيادي السادس,

ويف ختام الربنامج تم تكريم وفد شباب 
اليمن الحاصلني عىل املركز األول يف املخيم، 

وتم تسليمهم الشهائد التقديرية وامليداليات 
الذهبية, من حيث االبداع والتميز وعرض 
اليمن بالشكل الالئق من حيث العادات 

والتقاليد والزي الشعبي 
وكذلك أداؤهم لعدد من األناشيد والقصائد 

الشعبية املميزة, إضافة اىل أدائهم لبعض 
حركات الرقص الشعبي الذي تفاعل معهم كافة 

األبناء املشاركني من مختلف الدول, كام قاموا 
بعمل معرض مصور وضعت فيه أبرز األماكن 

السياحية يف اليمن وكذلك عدد من 

الصور املعربة عن الثورة اليمنية وسلميتها التي 
أبهرت العامل.. من جهته قال مدير عام مؤسسة 

“وفاء”, رئيس وفد بالدنا عبده محمد واصل 
املشارك يف هذه الفعالية, إن هذا املعسكر 

استمر اسبوعا كامال, تم فيه تقسيم الربنامج اىل 
قسمني: قسم نظري واآلخر عميل. 

وأوضح واصل أن املخيم احتوى عىل عدد 

من الربامج واألنشطة املختلفة واملتنوعة 
كالتدريب والتأهيل وكذلك الرتفيه, حيث 

تلقى املشاركون عددا من املهارات التدريبية 
القيادية مثل “التدريب عىل كيفية وضع 

األهداف الشخصية”، وكذلك “وضع الخطط 
االسرتاتيجية”، وعدد من مهارات التعليم 

القيادية األخرى.

 صنعاء:
حذرت مؤسسة التنمية االقتصادية 
واالجتامعية EDF  من حرشة تسمى 

حافرة الطامطم تصيب املنتجات 
الزراعية، وخصوصا الطامطم،  انترشت يف 
اغلب  املحافظات اليمنية الزراعية كبدت 

مزارعي الطامطم خسائر اقتصادية فادحة. 
وقالت املؤسسة - يف بيان لها أمس - أنها 

رصدت عرب فريقها امليداين انتشار هذه 
الحرشة يف مزارع منطقة الجر مبحافظة 

حجة ومحافظة الحديدة وصنعاء وغريها 
من املحافظات. وخطورة انتشارها يف بقية 

املحافظات اليمنية ملا لها من أثر سلبي عىل 
القطاع الزراعي واالقتصادي يف اليمن.  

من جهته اوضح عيىس الراجحي - رئيس 
املؤسسة - أن هذه اآلفة هي آفة عاملية 

وصلت اىل اليمن عرب انتقالها من  أمريكا 

حتى وصولها  اىل  دول الجوار، ومنها إىل 
اليمن وانترشت بشكل واسع يف املناطق 

الزراعية الريفية اليمنية وتسببت بخسائر 

اقتصادية فادحة للمزارعني يف هذه املناطق.
وبحسب الراجحي فإن وجود هذه الحرشة 

أدى إىل ارتفاع أسعار الطامطم يف السوق 

املحيل إىل نسبة تجاوزت %100، حيث 
وصل سعر السلة 20 كيلو إىل 8000 آالف 

ريال، ما يعادل 40 دوالرا بسبب قلة اإلنتاج 
بنسبة تجاوزت 80 % يف اغلب املزارع، ودمار 

املحصول نهائيا يف مزارع أخرى.
وأوضح أن ما ساعد عىل  انتشار هذه 

اآلفة يف اليمن هو عدم وجود محاجر زراعية 
مؤهلة وقلة الخربة لدى املزارع اليمني يف 

كيفية التعامل مع هذه الحرشة ومعرفة 
مدى قدراتها التدمريية للمحصول بسبب 

ضعف دور اإلرشاد الزراعي، إضافة إىل 
اكتساب هذه الحرشة مناعة ضد املبيدات 

املعروفة لدى املزارع اليمني. 
وناشد الراجحي الحكومة ووزارة الزراعة 

واملنظامت املانحة القيام بواجبها ورسعة 
التجاوب يف إيجاد حلول جذرية للقضاء عىل 

هذه اآلفة قبل أن تتفاقم املشكلة. 

 صنعاء:
وقع برنامج األغذية العاملي التابع لألمم 
مع  اتفاقيتني  بصنعاء   - أمس   - املتحدة 
لتوفري  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة 
من  ألكرث  الغذائية  واملساعدة  الغذاء 

خمسة ماليني شخص يف البالد.
وهي  االتفاقيتني-  هذه  ألحكام  ووفقا 
برنامج  سيقدم   - رسمية  تفاهم  مذكرات 
والدعم  الغذائية  املواد  العاملي  األغذية 
لعالج  متخصصة  مواد  الغذايئ عن طريق 
النقود ملجموعة من  التغذية وبعض  سوء 
4 ماليني من املستفيدين املحتاجني الذين 
منهم  الغذايئ  األمن  انعدام  من  يعانون 
داخلياً،  النازحني  اليمنيني  من    600،00
وأكرث من   500،00 من األمهات واألطفال 
التغذية  سوء  من  يعانون  الذين  الصغار 

و70،000 الجئ من القرن األفريقي.
عىل  األوىل  التفاهم  مذكرة  وتحتوي 
طوارئ  عملية  يف  مساعدات  برنامج 
أطلقها  أمرييك  دوالر  مليون   242 قيمتها 
الربنامج يف بداية العام، وتستهدف تقديم 
املساعدات الغذائية الطارئة إىل 3.5 مليون 

شخص يعانون من انعدام األمن الغذايئ.
باإلضافة إىل تقديم املساعدات النقدية 
إىل 400.000 شخص مام يحتاجون إىل دعم 
مادي للحصول عىل الغذاء، كام يستهدف 
 600.00 إىل  الغذائية  املساعدات  توزيع 
شخص نزحوا داخليا وبعض الذين عادوا إىل 
ديارهم وغريهم من املترضرين من النزاع، 

وتوفري الدعم الغذايئ عىل 405.000 طفل 
املرضعات  و157،000  الخامسة  سن  دون 

والحوامل مهددة سوء التغذية الحاد.
 226،000 الطوارئ  عملية  وتتطلب 
الغذائية، مبا يف ذلك  طن مرتي من املواد 
والسكر،  النبايت،  والزيت  والبقول،  القمح 
ومجموعة من املغذيات الدقيقة املصممة 
 للعالج أو الوقاية من سوء التغذية الحاد.

 8 تبلغ  وقيمتها  الثانية  االتفاقية  وتغطي 
املساعدات  توفري  أمرييك  دوالر  ماليني 
الجئ   70.000 من  يقرب  ما  إىل  الغذائية 

أو  النزاع  من  هاربني  اليمن  إىل  فروا 
ظروف صعبة يف بلدانهم األصلية يف القرن 

األفريقي. 
هؤالء  من   20.000 من  أكرث  أن  يذكر 
لجأوا  الصوماليني،  من  معظمهم  الالجئني، 
ملخيم خرز املعزول خارج عدن يف محافظة 
عىل  كليا  اعتامدا  يعتمدون  حيث  لحج، 
أجل  من  العاملي  األغذية  برنامج  حصص 
اإلجاملية  التكلفة  إجاميل  ويبلغ  الحياة 
دوالر  مليون   250 اليمن  يف  للربنامج 

أمرييك.

وفد أبناء شهداء اليمن يعودون الى صنعاء بالمركز االول  

حدث هنا

السعدي يوقع مع »األغذية العالمي« اتفاقيتين 
لمتضرري األحداث والالجئين لليمن

بتكلفة 250 مليون دوالر

السعدي أثناء توقيع االتفاقيتني	•

مزارع بعد اصابتها  بحرشة حافرة الطامطم	•

 محيي الدين االصبحي: 
نفذت مؤسسة التنمية الشبابية - 

أمس بصنعاء - برنامحها التوعوي لدعم 
مؤمتر الحوار الوطني يف دار التوجية 
االجتامعي مبديرية الصافية بصنعاء.

وخالل االفتتاح اكد مدير عام مديرية 
الصافية مازن النعامن يف دار التوجيه 

االجتامعي، خالل اللقاء، أن مؤمتر الحوار 
الوطني املنفذ الوحيد واآلمن للخروج 

باليمن مام هو عليه من رصاعات 
وأزمات. 

من جهته أكد رئيس االتحاد العام 
لنقابات عامل اليمن وعضو مؤمتر الحوار 

الوطني الشامل بأن الحوار الوطني 
مرحلة مهمة يف تاريخ اليمن ويعد الحوار 

الفرصة التاريخية التي يجب استغاللها 
االستغالل الوطني االمثل للوصول باليمن 

إىل العدالة االجتامعية والدميقراطية. 

 صنعاء:
وجهت قيادة وزارة الداخلية أمن 
محافظة حجة الستالم 105 متسللني 

أثيوبيني تم ضبطهم الخميس يف ضواحي 
مديرية حرض والتحفظ عليهم يف قيادة 

اللواء الثاين حرس حدود.
وكلف توجيه قيادة الوزارة أمن 

محافظة حجة باستالم املتسللني اإلثيوبيني 
وإرسالهم إىل مصلحة الهجرة والجوازات 

إلجراءات ترحيلهم.
ويف املهرة متكنت  األجهزة األمنية 

من ضبط  33 متسلالً بنجالياً دخلوا إىل 
األرايض اليمنية بطريقة غري رشعية عرب 
الجانب العامين من الحدود خالل األيام 

املاضية.. 
وذكر مصدر يف امن املهرة أنهم حاولوا 
إقناع سلطات الحدود العامنية بتسليمهم 

إال أنها رفضت؛ محتجة بعدم وجود أية 
وثائق تثبت تسللهم إىل املهرة عرب الجانب 

العامين من الحدود املشرتكة بني البلدين 
الشقيقني، ليتم عقب ذلك إرسالهم 

إىل سيئون متهيدا لنقلهم إىل مصلحة 
الهجرة والجوازات لرتتيب إجراءات إعادة 

ترحيلهم إىل بلدهم.
يأيت هذا يف الوقت الذي وجهت 

مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية قراراً 
برتحيل 300 متسلل إثيويب إىل بلدهم 

خالل األيام القليلة القادمة.

جرائم ..

حوادث..

اضرار..

برنامج توعوي تنفذه 
التنمية الشبابية بصنعاء 
لمناضرة الحوار الوطني 

الداخلية توّجه بإحالة 138 
متسلال إلى مصلحة الهجرة 

بعد ماشركهتم يف خميم أبناء هشداء الربيع العريب 

التنمية االقتصادية تحذر من حافرة الطماطم وانتشارها في المحافظات 

لقي 8 أشخاص عىل األقل مرصعهم 
أصيب 23 آخرون يف جرائم وقضايا جنائية 

وقعت الخميس املايض يف عموم  محافظات 
الجمهورية.. وذكرت تقارير أمنية أن األجهزة 
األمنية احتجزت 81  متهام ومشتبها به عىل 
ذمة لتك الجرائم، 49 منهم متهمني بجرائم 

جنائية جسيمة يف عدادهم4  متهمني بجرائم 
قتل عمدي، فيام بلغ عدد املتهمني بجرائم غري 

جسيمة 32 متهام.
مشرية اىل إنها مل تسجل وقوع أية جرمية 

رسقة سيارات يف مختلف محافظات الجمهورية، 
فيام رفعت قطاعاً قبلياً من عىل طريق حجة 

وفتحت طريقاً مبديرية الحشا محافظة الضالع، 
وضبطت 12 قطعة سالح استخدمت يف ارتكاب 
جرائم، وأحالت 32 متهامً إىل النيابة الستكامل 

إجراءات التحقيق معهم.

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 41 آخرين 
يف 25 حادثة مرورية شهدتها معظم طرقات 

الجمهورية الجمعة. 
وذكر تقرير أمني - أمس - أن إحصائية 

الوفيات الناجمة عن الحوادث املرورية التي 
وقعت الجمعة سجلت انخفاضا انخفاضا 

ملحوظا يف الوفيات مقارنة باأليام املاضية.  
ووفقا للتقارير الرسمية فقد أدت 8 حوادث 
صدم مشاة إىل وفاة شخصني وإصابة 6 آخرين، 
فيام تسببت 5 حوادث انقالب يف وفاة شخص 

وإصابة 18 شخصا، كام أصيب 17 شخصا يف 12 
حادثة صدام سيارات. 

سجلت األجهزة األمنية وقوع 2090 جرمية 
إرضار باملال العام خالل العام 2012م، وهو ما 

يزيد بـ 145 جرمية عام كانت عليه يف العام 
الذي سبقه 2011م. 

وأوضح التقرير األمني الصادر عن وزارة 
الداخلية بأن األجهزة األمنية ضبطت خالل 

الفرتة نفسها 1873 جرمية من إجاميل الجرائم 
املسجلة، وبنسبة ضبط بلغت %89,62، فيام 

بلغ عدد املتهمني بارتكاب هذه الجرمية 2698 
متهام يف عدادهم69  حدثا و15 أنثى، باإلضافة 

إىل 7 من املواطنني العرب وأجنبي واحد، 
ضبط منهم2279 متهام، وبنسبة ضبط بلغت 

%84,47... أما عدد املجني عليهم يف هذه 
الجرمية فقد بلغ 2228 شخصا، من ضمنهم 24 
حدثا و47 أنثى، وكذا 2 من املواطنني األجانب 

وعريب واحد.
وبحسب التقرير فإن هذه الجرمية بلغت 

خسائرها املادية حواىل 697 مليون ريال، اسرتد 
منها حواىل 7 مالينب ريال، فيام تسببت يف 

إصابة 59 شخصاً من بينهم 3 إناث.

متفرقات أمنية


