
02أخبار وتقاريرأخبار وتقاريرالثــــورة

ــرق غالب مطلق  ــغال العامة والط ــد وزير األش تفق
ــري العمل باملرحلة النهائية بمرشوع الصالح  ،أمس، س

السكني لذوي الدخل املحدود يف محافظة الحديدة.
ــر مطلق من  ــتمع الوزي ــالل زيارته املرشوع، اس وخ
ــم عاطف  ــوزارة املهندس قاس ــكان بال ــر عام اإلس مدي
ــرشوع والعوائق التي  ــن مراحل العمل يف امل إىل رشح ع
ــح املرشوع جاهزا  ــبل التغلب عليها ليصب تعرتضه وس
ــىل 628 وحدة  ــن 33 مبنى تحتوي ع ــذي يتكون م وال

سكنية منها 128وحدة سكنية جاهزة.
ــغال  ــه فيها وكيل وزارة األش ــارة التي رافق ويف الزي
ــاب الحاكم ورئيس  ــدس عبدالوه ــرق املهن لقطاع الط
ــماوي  مجلس إدارة صيانة الطرق املهندس أنيس الس
ــواب محمد صالح الربعي، أكد وزير  وعضو مجلس الن
ــاريع التنموية  ــن املش ــرشوع الصالح م ــغال أن م األش
ــري يف تخفيف أعباء  ــا دور كب ــيكون له ــرية التي س الكب

السكن عىل أبناء املحافظة.
ــة التحتية  ــات البني ــة انجاز خدم ــار إىل أهمي وأش
ــرشوط  ــات وال ــق املواصف ــرشوع وف ــطيبات للم والتش
ــرتة القادمة،  ــزاً خالل الف ــددة ليكون جاه ــة املح الفني
ــدداً عىل رضورة اإلرساع يف تنفيذ املرشوع ليساهم  مش
ــاكل السكن التي يعاني منها ذوو  يف حل جزء من مش

الدخل املحدود.
ــوارع  ــوية الش ــع الوزير مطلق عىل أعمال تس واطل
ــة  ــذي تنفيذه املؤسس ــة للمرشوع ال ــة التابع الداخلي
ــىل تكثيف الجهود  ــور، وحث ع العامة للطرق والجس
واستكمال تنفيذ ما تبقى من البنية التحتية للمرشوع.

ــالل اجتماع أمس  ــغال خ ــدد وزير األش إىل ذلك ش
ــغال العامة والطرق يف محافظة الحديدة  بمكتب األش
ــة يف املحافظة ومنع أي  عىل الحفاظ عىل أرايض الدول

استحداثات يف مختلف املتنفسات العامة.
ــغال العامة والطرق وفرع الهيئة  ووجه مكتب األش
ــق أرايض الدولة بكل  ــاحة بتوثي ــة لألرايض واملس العام
حرص ومسؤولية بما يضمن حفظ تلك األرايض وعدم 
ــوير األرايض الخاصة  ــط عليها، والعمل عىل تس البس
ــوزارة وتأمينها واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد كل  بال

من يتالعب بها.
ويف االجتماع الذي حرضه مدراء اإلدارات املختصة 
ــتمع  ــة وفرع هيئة األرايض، اس ــغال العام بمكتب األش
ــاكل التي تواجه  ــر اىل رشح عن الصعوبات واملش الوزي
عملهم والرؤى والحلول التي ستساهم يف التغلب عىل 

تلك الصعوبات يف ظل دعم الوزارة.
إىل ذلك تفقد الوزير مطلق املوقع الخاص بمرشوع 
ــدة  ــة الحدي ــايل محافظ ــة الح ــو بمديري ــوق 7 يولي س
ــع،  ــرت مرب ــاحة 8 آالف و500 م ــىل مس ــع ع ــذي يق وال
ــرشوع إىل رشح عن  ــن القائمني عىل امل ــتمع م حيث اس
ــه الجهات  ــف إزاء تنفيذه، ووج ــي تق ــكاليات الت اإلش

ذات العالقة برسعة حل تلك اإلشكاليات.
ــري  ــغال عىل س ــر، اطلع وزير األش ــىل صعيد آخ ع
ــتمع من مدير  ــكان باملحافظة، واس أداء فرع بنك اإلس
ــن طبيعة عمل الفرع  ــار الربيهي إىل رشح ع الفرع جس
ــي يمر فيه الوطن  ــا خالل املرحلة الراهنة الت خصوص
بظروف استثنائية جراء العدوان السعودي األمريكي 

الغاشم.

ــرع قام  ــكان إىل أن الف ــك اإلس ــر فرع بن ــار مدي وأش
ــوحات ميدانية لتحليل مكونات  بإجراء دراسات ومس
ــا املتعلقة بهذا  ــة كل القضاي ــكان ومعالج ــاع اإلس قط
ــب املعنية، الفتا  ــاع ودور مختلف األجهزة واملكات القط
ــكان تعمل عىل وضع آلية  ــات قطاع اإلس اىل أن سياس
للدعم الحكومي لخدمة فئات الدخل املحدود التي ال 

تستطيع الحصول عىل مسكن.
رافق وزير األشغال يف زيارته، رئيس لجنة الطوارئ 
ــام  الع ــر  واملدي ــرق  الط ــدوق  بصن ــني  املهندس ــري  كب
ــرو عموم  ــور ومدي ــة الطرق والجس التنفيذي ملؤسس
ــور وأرايض  ــة الجس ــغال العامة والطرق ومؤسس األش

وعقارات الدولة وبنك اإلسكان باملحافظة.
ــؤولو  ــغال العامة والطرق  مس ــا وجه وزير األش كم
ــدء  ــد ب ــن موع ــالن ع ــوزارة باإلع ــكان بال ــاع اإلس قط
ــة يف مرشوع  ــن أبناء حج ــات املتقدمني م ــتالم طلب إس
ــدود ممن تنطبق  ــكني لذوي الدخل املح الصالح الس
ــدة من قبل  ــدة واملعتم ــري املع ــرشوط واملعاي ــم ال عليه
ــكان بالتنسيق مع السلطة املحلية  اللجنة العليا لإلس

باملحافظة.
ــغال ومعه القائم  ــارة وزير األش ــاء ذلك خالل زي ج
ــم عاطف  ــكان املهندس قاس ــال وكيل قطاع اإلس بأعم
ــدود  ــل املح ــذوي الدخ ــكني ل ــح الس ــرشوع الصال مل
ــة قدم بمحافظة حجة واملكون من 208 وحدات  بمنطق
سكنية بتمويل من وزارة األشغال العامة بتكلفة مليار 
ــا من قبل  ــتكمال بنائه ــال والتي تم اس ــون ري و71 ملي

الوزارة.
ــف الجهود إلنجاز  ــر مطلق أهمية تكثي وأكد الوزي
ــرشوع من طرقات داخلية  خدمات البنية التحتية للم
ــىل تنفيذها  ــاء والعمل ع ــي وكهرب ــاه ورصف صح ومي
ــة لتكون جاهزة  ــرشوط الفنية املطلوب ــات وال باملواصف

خالل الفرتة القريبة القادمة.
ــة للطرق  ــة العام ــؤويل املؤسس ــر مس ــه الوزي ووج
والجسور وصندوق صيانة الطرق برسعة إعادة تأهيل 
ــور املدمرة بمحافظة حجة يف أرسع وقت، والتي  الجس
ــتهدفها طريان العدوان السعودي األمريكي  كان قد أس

وإعداد الربامج املناسبة إلنجازها.
وأشار إىل أن الوزارة ستعمل عىل تذليل الصعوبات 
ــددا عىل  ــري تنفيذ هذه األعمال .. مش ــي تعرتض س الت
ــة توريد ما لديها  ــات ذات العالقة واملعنية برسع الجه
ــرق لتمكينه من  ــدوق صيانة الط ــتحقات لصن من مس
ــبكة الطرق وجعلها  ــام بواجبه يف الحفاظ عىل ش القي

مفتوحة.
ــرق غالب مطلق  ــغال العامة والط ــر األش وكان وزي
ــالل الصويف  ــة أول حجة ه ــه وكيل محافظ ــد ومع تفق
ــور  ــم األرضار التي طالت عدد من الطرق والجس حج
ــعودي  ــريان العدوان الس ــف ط ــراء قص ــة ج باملحافظ

األمريكي .
ــدة  ــني يف وح ــود العامل ــغال جه ــر األش ــن وزي وثم
ــة وتعريض حياتهم للخطر  الطوارئ التابعة للمؤسس
ــبيل تأمني استمرارية حركة السري ونقل البضائع  يف س
ــتقات النفطية من وإىل محافظة حجة .. وحثهم  واملش
ــم األمطار  ــن الجهود وخاصة وموس ــذل مزيد م عىل ب

عىل األبواب.

وزير األشغال يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع التنموية والخدمية بالحديدةوزير األشغال يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع التنموية والخدمية بالحديدة
وجه بتوثيق أراضي الدولة وضبط المتالعبين بهاوجه بتوثيق أراضي الدولة وضبط المتالعبين بها

ــيادته ــة العدو  والدفاع عن كرامة الوطن وس ــن النفير العام لمواجه ــل اليمن تعل ــيادتهقبائ ــة العدو  والدفاع عن كرامة الوطن وس ــن النفير العام لمواجه ــل اليمن تعل قبائ
الثورة / سبأ

ــن  ــدد م ــعبية يف ع ــات الش ــل الفعالي تتواص
ــتمرار  باس ــددة  املن ــة  الجمهوري ــات  محافظ
ــن  اليم ــىل  ع ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع

والحصار املفروض.
ــة  الكامل ــا  جهوزيته ــن  اليم ــل  قبائ ــدت  وأك
ــم والوقوف إىل  ــوى العدوان ومرتزقته ملواجهة ق
ــعبية للدفاع  جانب أبطال الجيش واللجان الش

عن الوطن وكرامة أبنائه.
ــي ذي  ــاء مديريت ــم أبن ــياق نظ ــذا الس ويف ه
ــس وقفة  ــة إب أم ــياني بمحافظ ــفال والس الس
مسلحة حاشدة ضد العدوان واستمرار جرائمه 

البشعة بحق أبناء الشعب اليمني .
ــة الثورية العليا  ــة أكد رئيس اللجن ويف الوقف
محمد عيل الحوثي أن دول العدوان تهدد املالحة 
ــة ويعملون  ــواء اليمني ــة واألج ــة الدولي البحري
ــن  ــتخباراتية م ــم االس ــائلهم وأعماله ــكل وس ب
ــارة املناطقية والعنرصية  اجل تمزيق اليمن وإث
ــريا إىل  ــعب . مش ــاء هذا الش ــني أبن ــة ب والطائفي
أنهم بهذه األعمال اإلجرامية يخدمون  إرسائيل 

واملشاريع الصهيونية األمريكية .
ــن يتحقق فقد  ــعون إليه ل ــا يس ــح أن م وأوض
ــيكون مصريها  ــار وكل مؤامراتهم س ــم القط فاته
ــل وما الصمود الذي يصنعه أبناء الشعب  الفش
ــتعد  ــل عىل ذلك والكل مس ــي إال خري دلي اليمن
ــا إىل أن  ــه ، الفت ــه وروح ــن بدم ــدي اليم أم يف
ــة كل اليمنيني معركة  ــدوان معرك ــة مع الع املعرك
ــزة ولهذا لن  ــة والكرامة والع ــتقالل والحري االس
ــم وما يقومون  ــون إرهابهم ومقته يخىش اليمني
ــيتحقق  ــعب س به من جرائم وبصمود أبناء الش
ــماء الوطن الغايل  ــتخفق راياته يف س ــرص وس الن
ــال  ــرص . وق ــى الن ــة حت ــتعدون للمواجه ومس
ــواء  ــعب س مخاطباً قوى العدوان : إن أبناء الش
ــب وطنهم  ــون إىل جان ــارج يقف ــل والخ يف الداخ
ــن املغرتبني أنهم  ــن كثري م ــائل م وقد وصلت رس
ــتمرون يف  ــع الوطن ومس ــون م ــدون وواقف صام
ــم عىل  ــذا العدوان الغاش ــأنه إيقاف ه ــا من ش م

وطنهم .
ــة  املحافظ أول  ــل  وكي ــد  أك ــه  جانب ــن  م
ــوم  الي ــدوان  الع أن  ــاهري  الش ــد  عبدالحمي
ــه االقتصادية  ــعة وحصاره وحرب بجرائمه البش
ــتنفد كل ما يمكنه فعله  ــعب قد اس عىل هذا الش
ــه ذلك . موضحا  ــع اليمنيني ولكن هيهات ل لرتكي

ــياني بهذه  ــفال والس أن أبناء مديريتي ذي الس
ــة الضخمة  ــواج البرشي ــرية واألف ــود الكب الحش
ــائل لقوى العدوان ومن يقف وراءهم  يبعثون رس
أن حربهم فاشلة وعدوانهم إىل زوال ومؤامراتهم 
ــعبا عرف طريقه إىل  ــتهدفوا ش خارسة ألنهم اس
الحرية والكرامة وعازمون عىل تحرير بلدهم من 

الوصاية الخارجية .
ــؤون املالية  ــة للش ــل املحافظ ــا وكي ــا دع فيم
ــة عيل بن عيل النوعة يف كلمته إىل الهبة  واإلداري
ــات  ــف جبه ــام إىل مختل ــري الع ــعبية والنف الش
ــدوان عىل ما  ــاص من الع ــال للثأر واالقتص القت
ــم كان آخرها أمس األول عندما  يرتكبه من جرائ
ــني وهم يف البحر  ــتهدفوا عددا من الصومالي اس
ــخصا ، مشريا  ــهد ما يزيد عن أربعني ش واستش
إىل أن النرص عىل هذا العدوان البغيض بات قاب 
قوسني أو أدنى وما هذه االنجازات التي يسطرها 
ــعبية يف  ــن أبناء الجيش واللجان الش أبطالنا م
ــة العظيمة التي  ــات والصناعات الحربي الجبه
توجت بطائرات مسرية بدون طيار يمنية الصنع 

والهوية إال خري دليل عىل ذلك .
ــاء قبائل  ــائخ ووجه ــك نظم أبناء ومش إىل ذل
ــية والرشية  ــع والقريش ــة ولدربي ــات قيف مديري
ــعا   ــم  بمحافظة البيضاء لقاء قبليا موس آل غني
ــعودي الغاشم وما  للتنديد بجرائم العدوان الس
ــق أبناء  ــعة بح ــية بش ــه من جرائم وحش يرتكب
الشعب اليمني و وتدارس األوضاع واملستجدات 

ــهدها بعض مناطق قيفه وماتعانيه من  التي تش
ــد بعض العنارص اإلجرامية  مخاطر جراء  تواج

واإلرهابية يف بعض املناطق يف قيفه .
ــظ  ــرضه محاف ــذي ح ال ــع  املوس ــاء  اللق ويف 
محافظة البيضاء الشيخ  عيل محمد املنصوري 
ــتان ورئيس  ــيخ حمود ش ومرشف املحافظة الش
ــاء  ــة البيض ــيل بمحافظ ــم القب ــس التالح مجل
ــت العديد من  ــيف الذهب ألقي ــيخ احمد س الش
ــت يف مجملها إدانة  ــي تناول ــات املعربة الت الكلم
ــة  ــا وإدان ــم مرتكبيه ــة وتجري ــال اإلرهابي األعم
ــد عىل أن  ــه والتأكي ــدوان ومرتزقت ــتنكار الع واس
قبائل قيفة ستبقى عىل العهد يف مواجهة أعداء 
ــوان للخري  ــل قيفة عن ــالم وان قبائ ــري والس الخ
والشهامة والنخوة واملروءة والكرم وكل العادات 

والتقاليد األصيلة .
ــة الجرائم التي  ــاركون عىل إدانة كاف أكد املش
ــال التخريبية التي  ــا العدوان وكذا األعم يرتكبه
ــة القادمة من  ــض العنارص اإلجرامي ــا بع ترتكبه
ــه من أعمال  ــبب في ــارج مناطق قيفة وماتتس خ
ــل قيفة األصيلة وملا  ــيئة لتاريخ وعراقة قبائ مس
ــلبية عىل  ــة من آثار س ــم األعمال اإلجرامي لتلك
الفرد واملجتمع وذلك لكونها دخيلة عىل املجتمع 
ــتمدة من  ــروف بأخالقه وقيمه املس ــي املع اليمن
ــطية  ــالمي الحنيف دين الوس تعاليم ديننا اإلس
ــدال الذي ينبذ العنف والتطرف واإلرهاب  واالعت

بكافة صوره وأشكاله .

ــن خالله  ــان أكد م ــاع بي ــن االجتم ــدر ع وص
ــة كافة األعمال  ــائخ قيفة إدان أبناء وقبائل ومش
ــدوان وكذا األعمال  ــي يرتكبها الع اإلجرامية الت
ــارص  ــض العن ــا بع ــوم به ــي تق ــة الت التخريبي
ــة قيفة ولفت البيان  اإلرهابية  القادمة إىل منطق
ــؤولة  ــفىل مس ــا والس ــة العلي ــل قيف إىل أن قبائ
ــدا  واح ــا  صف ــوف  الوق يف  ــة  جماعي ــؤولية  مس
ــة  ــن أرايض  قيف ــة م ــارص اإلجرامي ــراج العن إلخ
ــة قبائل قيفة  ــع قتالية من كاف ــكيل مجامي وتش
ــائخ  ــىل رضورة تعاون مش ــان ع ــدد البي ــا ش كم
ــل توفري عدد 400  ــاء واعيان قيفة من اج ووجه
ــارص اإلرهابية  ــة إلخراج العن ــل كقوة قتالي مقات
ــيسء إىل التاريخ  ــىل املجتمع التي ت ــة ع الدخيل

العريق واملرشف لقبائل قيفة األبية .
كما أكد البيان عىل التزام كافة القبائل يف قيفة 
عىل حماية حدودها وطرقها وأراضيها والوقوف 
ــول له نفسه العبث باألمن  بحزم أمام كل من تس
ــة يف املجتمع .كما  ــكينة العام ــتقرار والس واالس
ــة لحماية  ــة رشف قبلي ــاء وثيق ــن اللق ــق ع انبث
ــارص اإلجرامية  ــن العن ــة م ــق قيف أرايض ومناط
ــؤولية كل من يتعاون أو يأوي  وحمل البيان املس
ــل قيفة عىل  ــان أن قبائ ــارص وأكد البي تلك العن
ــني وباملال  ــد الجبهات باملقاتل ــتعداد تام لرف اس

والقوافل الغذائية .
ــاركون من مختلف قبائل قيفة  كما أشار املش
ــوف  ــقط بالتقادم وس إىل أن تلك الجرائم لن تس

ــاركون إىل أن  ــار املش تكون ثأرا عرب األجيال وأش
ــه عىل الرغم من  ــل يف تحقيق أهداف العدوان فش
بشاعة جرائمه وما ألحقه من خسائر فادحة يف 

األرواح واملمتلكات والبنية التحتية
إىل ذلك بارك املشاركون االنتصارات العظيمة 
ــعبية  التي يحققها أبطال الجيش واللجان الش
ــيكونون يف  ــف الجبهات  وأكدوا أنهم س يف مختل
ــندا ورافدا قويا للجيش  هذه املعركة املقدسة س
ــي يخوضونها  ــعبية يف املعركة الت ــان الش واللج
ــيدعمون  ــانا وس ــن أرضا وإنس ــا عن اليم دفاع
ــأنه أن  املجاهدين باملال والرجال وبكل ما من ش
ــهدائهم  ــني كرامتهم ويثأر لدماء ش يعيد لليمني

وجرحاهم.
ــي وبيت  ــات الدريهم ــل مديري ــت قبائ وأعلن
ــدة النفري  ــة بمحافظة الحدي ــه واملنصوري الفقي

العام يف مواجهة العدوان السعودي األمريكي.
ــاحة بيت الفقيه  ــدة بس وأكدوا يف وقفة حاش
ــلطة  ــائخ وأعضاء الس ــاء ومش ــا أبن ــارك فيه ش
ــي،  ــع التهام ــح املجتم ــف رشائ ــة ومختل املحلي
ــال الجيش  ــدا إىل جانب أبط ــم صفا واح وقوفه
واللجان الشعبية للتصدي للعدوان ومخططاته 

التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ــوى الغزو  ــم ملواجهة ق ــدوا جهوزيته ــا أك كم
ــتكون مقربة لكل من  ومرتزقته وأن رمال تهامة س

يحاول االقرتاب منها.
ــات الجرائم  ــائخ املديري ــتنكر أبناء ومش واس

ــدوان بحق  ــف الع ــا تحال ــي يرتكبه ــة الت املروع
ــدة وآخرها  ــة الحدي ــي ومحافظ ــعب اليمن الش

مجزرة دوار سوق الخوخة.
وناشد بيان صادر عن الوقفة أحرار العالم إىل 
ــي والعمل عىل  ــعب اليمن ــف إىل جانب الش الوق
ــذي يتناىف مع  ــع الحصار ال ــاف العدوان ورف إيق
ــة.. منددا بالصمت  كل األعراف واملواثيق الدولي
الدويل املخزي إزاء جرائم الحرب التي ترتكب يف 

اليمن والتي يندى لها جبني اإلنسانية.
ــرة  دائ ــا  حققته ــي  الت ــازات  باإلنج ــاد  وأش
ــع طائرات  ــكري املتمثلة بتصني ــع العس التصني

بدون طيار وكذا إنجازات القوة الصاروخية.
ــائية  ــة النس ــت الهيئ ــر نظم ــب آخ ــن جان م
ــبعني،  ــة يف مديريات معني، الصافية ، الس العام
الوحدة بأمانة العاصمة أمس وقفة أمام السفارة 
ــتمرار جرائم وانتهاكات  ــعودية تنديداً باس الس
ــن  اليم ــق  بح ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع

وشعبه.
ــي أقيمت  ــة الت ــاركات يف الوقف ــت املش  وحمل
ــا يف التحدي  ــوا عزيمتن ــعار " لن توهن تحت ش
ــة .. عزتنا يف اقتدائنا بالزهراء " الفتات  واملواجه
ــا يف مواجهة  ــرأة اليمنية وثباته أكدت صمود امل
ــتمدة العزيمة والقوة والتحدي من  العدوان مس

سرية فاطمة الزهراء .
ــت  ــة صم ــن الوقف ــادر ع ــان ص ــتنكر بي واس
إزاء  ــة  الحقوقي ــات  واملنظم ــدويل  ال ــع  املجتم
ــية واإلرهابية  ــدوان الوحش ــتمرار جرائم الع اس
ــة التحتية ,  ــتهداف املواطنني و البني ــد اس وتعم
ــجع العدوان  ــداً أن صمت املجتمع الدويل ش مؤك
ــي تتناىف مع  ــد من الجرائم الت ــىل ارتكاب املزي ع
كافة األعراف والقيم و القوانني واملواثيق الدولية.
ــات  ــن واملنظم ــس األم ــان مجل البي ــب  وطال
ــة إيقاف  ــة برسع ــة والحقوقي ــة والقانوني الدولي
ــة ورفع الحصار وفتح  الغارات والرضبات الجوي
ــرب واالنتصار  ــة مجرمي الح املطارات ومحاكم

ملظلومية الشعب اليمني .
ــىل نبذ  ــن ع ــاء الوط ــة أبن ــان كاف ــث البي وح
ــم  والتالح ــاف  واالصطف ــة  واملناطقي ــة  املذهبي
ــد الجبهات باملال والرجال  ملواجهة العدوان ورف
ــاء اليمن يف  ــتمرار ثبات وصمود نس , منوهاً باس
ــتعدادهن  ــدي له واس ــدوان والتص ــة الع مواجه

لبذل الغايل والنفيس حتى تحقيق النرص .
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اليوم الوطني لإلعالم

التاسع عشر من مارس من 
كل عام

طيران العدوان يستهدف موكب محافظ تعز في طيران العدوان يستهدف موكب محافظ تعز في 
منطقة البرح وسقوط عدد من الشهداء والجرحىمنطقة البرح وسقوط عدد من الشهداء والجرحى

القنع: أي حوار يجب أن ُيبنى على أجندة يمنية خالصةالقنع: أي حوار يجب أن ُيبنى على أجندة يمنية خالصة

الثورة / سبأ
ــم املتالحقة  ــعودي األمريكي أمام الهزائ ــدوان الس لم يجد الع
ــان إال مواصلة  ــش واللج ــدي أبطال الجي ــا عىل أي ــي يتجرعه الت

تخبط طائراته يف استهداف املدنيني ومنازلهم.
ــده محمد  ــظ محافظة تعز عب ــتهداف موكب محاف ــاء اس  وج
ــد مجدداً  ــربح غرب تعز ليؤك ــبت يف منطقة ال ــدي أمس الس الجن

سقوط هذا العدو وتجرده من كل القيم اإلنسانية.
ــدد من مرافقي  ــهاد ع ــذه الغارة الغادرة إىل استش ــد أدت ه  وق
ــن الذين كانوا يف موكب الجندي الذي أدركته  املحافظ وجنود األم

عناية الله لينجو من هذا االستهداف األرعن .
ــدة  ــلطة املحلية بمحافظة تعز بش ــك أدان مصدر بالس إىل ذل
إقدام طريان العدوان السعودي األمريكي عىل استهداف املشاركني 
يف املهرجان الجماهريي املدني والسلمي الذي أقيم أمس بمنطقة 

الربح باملحافظة.
ــتهداف  ــذا االس ــبأ" إىل أن ه ــح لـ"س ــدر يف ترصي ــار املص  وأش
ــة اإلفالس  ــرب عن حال ــان مدني يع ــاركني يف مهرج ــي ملش اإلجرام

واالنحطاط األخالقي لتحالف العدوان ويعكس حقده الدفني عىل 
الشعب اليمني.

 وأشار إىل أن استهداف املدنيني من قبل طريان العدوان يعكس 
ــن هزائم يف جميع  ــدوان وما يتكبده م ــط لتحالف الع ــة التخب حال

الجبهات.
ــس بغارة  ــا أم ــرأة وطفلتاه ــت ام ــدة أصيب ــة صع  ويف محافظ
ــتهدفت منزل مواطن يف مديرية مجز  ــم اس لطريان العدوان الغاش

بمحافظة صعدة .
ــريان العدوان  ــبأ) أن ط ــدة لـ (س ــدر محيل بصع ــح مص وأوض
السعودي األمريكي الغاشم شن غارة عىل منزل مواطن يف منطقة 
ــة بمديرية مجز ما أدى إىل إصابة امرأة وطفلتيها بجروح  الجعمل

بليغة .
ــتمر يف  ــي مس ــدوان اإلجرام ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــكان  ــم والقرى اآلهلة بالس ــني ومزارعه ــازل املواطن ــتهداف من اس
ــم مروعة  ــة مرتكباً جرائ ــا العنقودي ــا فيه ــلحة بم ــف األس بمختل

بشكل مستمر .

ــؤون مخرجات الحوار  ــد وزير الدولة لش أك
ــح القنع عىل  ــد صال ــة أحم ــة الوطني واملصالح
ــادم يبنى عىل  ــوار ق ــأي ح ــول ب ــة القب إمكاني
ــىل  ــس ع ــة ولي ــة خالص ــد يمني ــدة وقواع أجن
ــداء.. مذكرا  ــات ومخططات األع إمالءات ورغب
ــوارات  ــاس الح ــم أس ــني ه ــأن اليمني ــم ب العال

والشورى "وأمرهم شورى بينهم".
ــال الوزير القنع يف ترصيح لوكالة األنباء  وق
ــون الحوار صناعة  ــبأ " نتمنى أن يك اليمنية س
ــة إقليمية ودولية  ــة وليس صناع يمنية خالص

ــك األدوات  ــدا تل ــة وتحدي ــا أدوات يمني تنفذه
ــتدعته  ــع العدوان الذي اس ــف اليوم م التي تق
واستدعت معه االحتالل املبارش كما هو حاصل 

اليوم يف أجزاء من األرايض اليمنية".
ــبة انطالق الحوار الوطني  وأضاف " بمناس
ــارس 2013م إنه يف مثل  ــذا اليوم 18 م يف مثل ه
ــي إىل بناء  ــعب اليمن ــوم كان يأمل الش ــذا الي ه
ــة حديثة من خالل مخرجات الحوار  دولة يمني
ــاك  ــديد كان هن ــف الش ــه لألس ــي ولكن الوطن
مخطط إقليمي ودويل الحتالل اليمن".. مؤكداً 

ــانية دائما  ــو قيمة حضارية وإنس أن الحوار ه
ــديد  ــف الش ــالم إال أنه ولألس ــرج إىل س ــا يخ م
ــية اليمنية ملدة عرشة  ــاورت القوى السياس تح
ــهر وأفىض ذلك الحوار إىل حرب ألن البعض  أش
ــه من  ــىل علي ــا يم ــكل م ــان ل ــىل االرته ــل ع عم
ــاء الدولة اليمنية  ــن جادا يف بن ــارج، ولم يك الخ
ــات  ــدات ومخطط ــذ أجن ــا تنفي ــة وإنم الحديث
ــه احتالل البلد والهيمنة  الخارج التي تضمن ل

عليه.

في مسلسل ال يتوقف من الجرائم والسقوط األخالقيفي مسلسل ال يتوقف من الجرائم والسقوط األخالقي

إصابة امرأة وطفلتيها إثر قصف منزلها في مجز بصعدةإصابة امرأة وطفلتيها إثر قصف منزلها في مجز بصعدة
ــة ــة حج ــرة بمحافظ ــور المدم ــل الجس ــادة تأهي ــرعة إع ــى س ــديد عل ــةالتش ــة حج ــرة بمحافظ ــور المدم ــل الجس ــادة تأهي ــرعة إع ــى س ــديد عل التش

مجلس النواب
وأكد نواب الشعب أن حل األزمة اليمنية القائمة لن يكون إال يمنياً.

ــات الهامة واملتصلة  ــش املجلس عددا من املوضوع ــن جهة أخرى ناق م
بشؤون املجلس والوطن واملواطنني .

ــيس النواب  ــؤون مجل ــر الدولة لش ــس وزي ــث املجل ــار ح ــذا اإلط ويف ه
ــة بمتابعة  ــة عىل إبالغ الحكوم ــيل عبدالله أبو حليق ــور ع ــورى الدكت والش
ــة الحكومية  ــني اللجنة الربملاني ــرتك ب ــص إليه االجتماع املش ــذ ما خل تنفي
ــات التي  ــوزراء واملالحظ ــي قدمها بعض ال ــة املقرتحات الت ــة بدراس املكلف
ــة  ــع الحكومة يف جلس ــاء النقاش م ــس أثن ــاء املجل ــوة أعض ــا االخ طرحه
ــس املنعقدة بتاريخ 14 مارس الجاري 2017م، بهدف وضع املعالجات  املجل
ــوارد الدولة املتاحة  ــوارد العامة من خالل تحصيل كافة م ــة وتعزيز امل املالي
ــا من العبث وتوريدها كاملة إىل الخزينة العامة للدولة بما يضمن  وحمايته
ــة ومنها رصف مرتبات  ــيولة الكافية لتغطية االلتزامات الرضوري توفري الس
ــم تقارير عن ذلك إىل املجلس يف  ــكريني, وتقدي موظفي الدولة مدنيني وعس

الوقت املحدد .
وأوىص نواب الشعب، املجلس السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني 
ــبب به  ــب بأي وفود خارجية تأتي لزيارة اليمن لالطالع عىل ما تس بالرتحي
عدوان دول التحالف بقيادة السعودية وحصارهم الربي والبحري والجوي 
ــآت  ــببه العدوان من دمار للبنية التحتية واملنش الجائر واالطالع عىل ما س
ــح املجتمع يف عموم  ــىل مختلف رشائ ــانية ع ــة والعامة وكوارث إنس الخاص
ــة الظاملة  ــاف الحرب العدواني ــذا املطالبة بإيق ــة, وك ــات الجمهوري محافظ

ــىل األوضاع  ــر والذي أثر ع ــري والجوي الجائ ــربي والبح ــك الحصار ال وف
االقتصادية واملالية واالجتماعية .

ــتعراض محرض جلسته السابقة  ــتهل جلسته باس وكان املجلس قد اس
واملوافقه عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم األحد بمشيئة الله تعاىل.

رئيس الوزراء
ــة الجوانب  ــة التحضريية حول كاف ــىل تقرير اللجن ــع االجتماع ع واطل
ــاري  ــارس الج ــة يف 26 م ــة الجامع ــري للفعالي ــداد والتحض ــة باإلع املتعلق
ــرياً  بصنعاء، والجهود املبذولة من كافة اللجان األخرى يف هذا املجال .. مش
ــاط  ــة العاصمة مع نش ــلطة املحلية يف أمان ــاند للس ــدور املس ــة ال إىل أهمي

اللجان الفرعية يف تعزيز الجوانب التنظيمية الخاصة بالفعالية الكربى . 
ــة وبقية  ــة التنظيمي ــن قبل اللجن ــود املبذولة م ــاع الجه ــن االجتم وثم
ــة العاصمة  ــتمر مع أمان ــيق املس ــة.. ووجه اللجنة بالتنس ــان الفرعي اللج
ــاركة يف  ــة الجماهري املش ــد وتنظيم حرك ــق بجانب الحش ــة ما يتعل وخاص

الفعالية وتاليف أي ارباكات يف هذا الجانب.
ــرى الثانية للعدوان .. وأكد  ــعار الخاص بإحياء الذك واقر االجتماع الش
ــوات الفضائية  ــا يف ذلك القن ــائل اإلعالم بم ــة تفاعل جميع وس ــىل أهمي ع
ــا اليومية وعىل  ــاطها وبرامجه ــعار وإبرازه يف  مختلف نش الوطنية مع الش

مدار الساعة.  
ــة جهودها  ــان الفرعية مضاعف ــىل جميع اللج ــس الوزراء ع ــدد رئي وش
ــا يحقق األهداف  ــذه الذكرى بم ــري الجيدين إلحياء ه ــداد والتحض يف اإلع

ــاة منها يف إبراز الصوت اليمني الواحد يف مواجهة العدوان والصمود  املتوخ
ــيد النفقات إىل أقىص  ــات يف وجه مخططاته اإلجرامية .. موجهاً برتش والثب
ــروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها   ــب وحجم الظ حد ممكن بما يتناس

الوطن واالقتصار عىل النفقات الرضورية والحتمية فقط. 
ــا يخص الفعاليات املحلية  ــيق يف م وأكد الدكتور بن حبتور، عىل التنس
ــة الوزراء  ــع رئاس ــة الكربى م ــب الفعالي ــات عق ــا يف املحافظ ــرر إقامته املق
ــأنها بما  ــرتكة ازاءها واعتماد ما يلزم بش ــة املش ــة ، للمناقش واإلدارة املحلي

يحقق أثرها الوطني املنشود.
ــل املركزي املقدم من وزير اإلعالم   ــأت اللجنة البت يف برنامج الحف وأرج

نائب رئيس اللجنة إىل االجتماع القادم.
وزير اإلعالم

 وأشار الوزير حامد إىل أن اإلعالميني اليمنيني يعرفون دورهم الوطني يف 
هذه املرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن وكشف تلك األكاذيب والتزييف.

ــا قطاع اإلعالم  ــالم إىل األوضاع الصعبة التي يعانيه ــرق وزير اإلع  وتط
ــعب  ــبب العدوان وتداعياته الكارثية عىل مختلف قطاعات الحياة للش بس

اليمني.
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ــا أطلقها  ــخ الكاتيوش ــات من صواري ــكري أن صلي ــح مصدر عس وأوض
ــن مع قصف مدفعي  ــتهدفني بالتزام ــعبية مس أبطال الجيش واللجان الش

ــواز، املخروق،  ــع" الف ــعودي واملرتزقة مواق ــش الس ــات الجي ــف تجمع كثي
نهوقة، الرشفة، مثلث الهجلة، نهيقه، وموقعني آخرين قبالة منفذ الخرضاء 

ومستحدث خلف السديس.
ــتهدفت أمس طقما  ــعبية اس ــا أن مدفعية الجيش واللجان الش  مضيف
ــدو غارتني عىل موقع  ــن طريان الع ــا للمرتزقة يف صحراء البقع فيما ش تابع
الشبكة وثالثة عىل موقع املخروق يف محاولة منه الستهداف مواقع الجيش 

واللجان الشعبية.
ــل امليداني يف عمق  ــكرية والتوغ ــن العمليات العس ــياق متصل وضم ويف س
ــس كمينا محكما  ــعبية أم ــذ أبطال الجيش واللجان الش ــة نف األرايض الحدودي
ــعوديني وأدى إىل تدمري مدرعة نوع  ــجع، أوقع عدداً من القتىل الس يف منطقة ش
ــري آليتني  ــم بالتزامن مع تدم ــرى تابعة له ــعودية أخ ــاب آلية س ــبل2- وإعط ش
آخريني بصاروخني موجهني وقنص جندي سعودي يف موقع الطلعة العسكري.
ــب  ــكرية نوعية، وحس ــة أمس عمليات عس ــزان الحدودي ــهدت جي وش
ــتهدفوا  ــعبية اس ــان الش ــش واللج ــال الجي ــإن أبط ــكري ق ــدر العس املص
ــعودي واملرتزقة يف مواقع متفرقة  تحصينات وآليات وتجمعات الجيش الس

بالغاوية وأخرى يف الجوازات بالطوال.
ــزال 1 عىل تجمعات  ــاروخ من نوع زل ــت القوةالصاروخية  ص ــا أطلق كم

املرتزقة يف الرمضة خلف  الطوال .
ــعبية  ــريا لـ"الثورة" إىل أن صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الش مش
ــة  ــة واملقطاب ــن وزقزق ــي واملعط ــزاب والربيع ــع املع ــتهدفت مواق ــس اس أم
وتجمعات للجنود السعوديني يف موقع البيت األبيض بصليات من صواريخ 

ــعودي مرصعه قنصا  ــا وعرشات القذائف، يف حني لقي جندي س الكاتيوش
غرب موقع مثعن، فيما شن طريان العدو غارتان عىل وادي جارة بجيزان.

ــري الحدودية أيضا شن أبطال الجيش واللجان الشعبية  قصفا  ويف عس
ــعودي واملرتزقة يف  ــتهدفني تجمعات وآليات للجيش الس مدفعيا كثيفا مس
ــروب جماعي من  ــيباني ما أدى إىل ه ــب،رشق الربوعة وقلل الش ــذ عل منف

املوقع وسط حالة من االنهيار والهلع يف صفوفهم.
ــة  ــت آلي ــة أصاب ــة للمدفعي ــة محكم ــكري أن رضب ــدر العس ــر املص وذك
ــعودية مخلفة قتىل كانوا عىل متنها وآخرين بجوارها يف منفذ  ــكرية س عس
ــتهدف مرابض  ــش واللجان أس ــي أخر للجي ــا مع قصف مدفع ــب تزامن عل

مدفعية الجيش السعودي يف املنفذ .
العدوان يتلقى

ــرح أكرث من 30 مرتزقا  ــكري بتعز لـ"الثورة" مرصع وج وأكد مصدر عس
ــتهدفت آليتهم بالقرب من  ــفة اس ــعودي األمريكي بعبوة ناس للعدوان الس
ــة العمري الفتا إىل أن معظم القتىل يتبعون القيادي الكبري يف صفوف  منطق
ــن املرتزقة لقوا  ــتة م ــي، مضيفا أن س ــي الصبيح ــو عبدالغن ــة املدع املرتزق
ــتهدف آليتهم يف  ــم أمس وجرح ثمانية آخرون بانفجار لغم اريض اس حتفه

الطريق املحاذية لحوزان يف مديرية ذباب.
ــد يف املخا خلفت  ــة الجدي ــة بمنطق ــل مماثل ــة تنكي ــار إىل أن عملي وأش
ــه الجيش واللجان  ــى آخرين يف كمني محكم نصب ــعة جرح ثالثة قتىل وتس

واستهدف آليتهم العسكرية.
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