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02أخبار وتقاريرأخبار وتقاريرالثــــورة

صنعاء - سبأ
ــة  الداخلي ــر  وزي ــح  افتت
ــد عبدالله  ــن محم ــواء الرك الل
ــة الرقابة  ــس صال ــويس أم الق
اإلدارية والتفتيش والتخطيط 
ــاإلدارة  ــة ب ــاء واملتابع واإلحص

العامة للمرور.
ــويس  الق ــر  الوزي ــاف  وط
ــىل  ــوي ع ــي تحت ــة الت بالصال
ــم  ت ــة،  حديث ــة  تقني ــدات  مع
ــة  الرقاب ــة  لصال ــا  إضافته
ــال  أعم ــث  وتحدي ــة  اإلداري
ــش  والتفتي ــة  والرقاب اإلدارة 
ــاء  واإلحص ــط  والتخطي

واملتابعة واملعلومات.
ــا  ــة بم الداخلي ــر  ــاد وزي ــاح أش ويف االفتت
ــن تقنيات  ــة اإلدارية م ــة الرقاب ــوي صال تحت
ــيابية الحركة  ــة وإنس ــهم يف خدم حديثة تس

املرورية وأمن وسالمة املواطن واملركبة .
ــار  ــي يف إط ــز يأت ــذا املنج ــار إىل أن ه وأش
صمود أبناء الشعب اليمني واألجهزة األمنية 

العدوان السعودي  يف مواجهة 
األمريكي .. وقال " ما شاهدناه 
اليوم من إبداع ما هو إال إرصار 
ــعب اليمنى  من قبل أبناء الش
واألجهزة والكوادر األمنية عىل 
ــة العدوان  ــود يف مواجه الصم

واستمرار الحياة والتطور".
ــن يثنينا تحالف  وأضاف " ل
ــته وهمجيته  ــدوان بغطرس الع
ــاة والعمل  ــة الحي ــن مواصل م
ــار  باعتب ــاج،  واإلنت ــداع  واإلب
ــي منذ األزل  ــعب اليمن أن الش
ــاري " ..  ــل وحض ــعب أصي ش
ــا العاملني يف صالة الرقابة  حاث
اإلدارية عىل الدقة والتنظيم وتطبيق ما تلقوه 

يف مهامهم وأعمالهم.
ــري  ــة عىل س ــر الداخلي ــع وزي ــك اطل إىل ذل
ــرع اإلدارة  ــة للمرور وف ــل يف اإلدارة العام العم
ــوال املوظفني يف  ــة، وتفقد أح ــة العاصم بأمان

اإلدارات واألقسام املختلفة.

وزير الداخلية يفتتح صالة الرقابة اإلدارية وزير الداخلية يفتتح صالة الرقابة اإلدارية 
باإلدارة العامة للمرورباإلدارة العامة للمرور

صنعاء/سبأ
ــه، بالترصيحات  ــام رشف عبدالل ــدس هش ــر الخارجية املهن ــب وزي رح
األخرية لوزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس عشية زيارته للمنطقة التي 

تشمل عددا من دول تحالف العدوان عىل اليمن وعىل رأسها السعودية.
ــيايس األعىل  ــىل موقف املجلس الس ــر الخارجية التأكيد ع ــدد وزي  وج
ــي،  ــعب اليمن ــف للش ــادل واملُنص ــالم الع ــي للس ــاذ الداع ــة اإلنق وحكوم
ــوية سياسية حقيقية  ــتئناف الجهود الهادفة إىل إحياء مبادرات لتس واس
ــوات األجنبية ووقف  ــحاب الق ــود إىل إيقاف العدوان ورفع الحصار وانس تق
ــكرية يف كل أنحاء الجمهورية اليمنية، وذلك من خالل  كل العمليات العس
ــالم يف اليمن،  ــدة والدول الكربى الراعية للس ــات ترعاها األمم املتح مفاوض
ــهده اليمن حاليا وعىل  ــال والرصاع الذي تش ــل فيها كل أطراف القت وتدخ

رأسها السعودية املمولة األساسية للعدوان عىل اليمن.
ــبأ) عن أمله يف  ــر رشف يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية (س وعرب الوزي

ــكا، وأن ال  ــف الحقيقي ألمري ــات األمريكية املوق ــك الترصيح ــس تل أن تعك
ــة للزيارة أو يتم  ــية لتغطية أي أهداف غري معلن ــون مجرد مناورة سياس تك
ــكري لتحالف العدوان السعودي الذي  ــتغاللها يف إطار أي تصعيد عس اس
ارتكب ومازال يرتكب كل أعمال القتل والترشيد والتدمري بحق اليمنيني عىل 

مدى أكرث  من عامني من العدوان غري املربر.
ــوية والسالم   ودعا وزير الخارجية مجموعة الـ 18 الراعية لجهود التس
يف اليمن وعىل رأسها روسيا وأمريكا إىل رسعة التحرك لرفع معاناة الشعب 
ــعودية  ــبب عدوان الس ــور االقتصادي واملعييش بس ــي وأهمها التده اليمن
وتحالفها، وبالذات ما يتعلق بقطع رواتب موظفي الدولة والذي تسبب فيه 
ــتولوا  ــوا البنك املركزي من العاصمة صنعاء واس ــالء الرياض الذين نقل عم
ــيولة ومقدارها 400 مليار ريال،  عىل املبالغ النقدية التي طبعت لتوفري الس
ــايس منها تغطية تلك الرواتب وليس استخدامها ألغراض  كان الهدف األس

أخرى.

ــكيل  ــابق إىل تش ــي دعت يف وقت س ــاذ الوطن ــة اإلنق ــح أن حكوم  وأوض
ــني من الجهات  ــرباء املاليني واالقتصادي ــرتكة من املختصني والخ لجنة مش
املالية والبنك املركزي لتذليل أي عوائق أمام رصف مرتبات موظفي الدولة، 
ــة هذا املوضوع، حيث  ــرت كل املعلومات واألرقام الالزمة ملعالج ــا أنها وف كم
ــن وللبنك الدويل  ــالم يف اليم ــدول الراعية لجهود الس ــلت تقارير إىل ال أرس

وصندوق النقد الدويل واالتحاد األوروبي.
ــدرك التالعب  ــك الجهات الدولية ت ــة إىل أن كل تل ــت وزير الخارجي ولف
ــييس قضية  ــاض بمحاولة تس ــادي التابعة للري ــه جماعة ه ــذي تمارس ال

الرواتب.
وقال "  كل الشواهد تثبت أن جماعة هادي هي من تحاول أن تقود البلد 
ــار االقتصادي والفوىض بعد أن كانت الطرف الرئييس يف عملية  نحو االنهي
ــتهدفت الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس  ــل والتدمري املمنهج التي اس القت

2015م".

وزير الخارجية يجدد موقف المجلس السياسي األعلى وحكومة وزير الخارجية يجدد موقف المجلس السياسي األعلى وحكومة 
االنقاذ الداعي للسالم العادل والمنصفاالنقاذ الداعي للسالم العادل والمنصف

رحب بتصريحات وزير الدفاع األمريكي ودعا العالم للمساهمة بإحالل السالم في اليمنرحب بتصريحات وزير الدفاع األمريكي ودعا العالم للمساهمة بإحالل السالم في اليمن
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صنعاء - سبأ 
ــد  عق ــواب  الن ــس  مجل ــل  واص
ــة  الثالث ــرتة  للف ــه  أعمال ــات  جلس
ــاد  ــدور االنعق ــدورة األوىل ل ــن ال م
السنوي الثاني عرش أمس برئاسة 
ــس األخ/ يحيى عيل  ــس املجل رئي

الراعي.
ــاط رئيس  ــة أح ويف هذه الجلس
ــاء  ــوة أعض ــواب اإلخ الن ــس  مجل
ــألخ  ــالة ل ــه رس ــه وج ــس بأن املجل
ــوزراء الدكتور/  ــس ال ــس مجل رئي
ــور  حبت ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي
ــن التوصيات  ــخة م مصحوبة بنس
ــان  للج ــس  املجل ــا  أقره ــي  الت
الربملانية الخاصة بالنزول امليداني 
ــجون ونزالئها واإلطالع  لزيارة الس
ــة العاصمة  ــىل أوضاعهم يف أمان ع
ــار  وذم ــاء  صنع ــات  ومحافظ
ــة لتوجيه املعنيني  والحديدة وريم

يف متابعة تنفيذ تلك التوصيات.
ــس مجلس النواب  كما وجه رئي
ــس  ــة إىل رئي ــرى مماثل ــالة أخ رس
املجلس السيايس األعىل مصحوبة 

بنسخة من التوصيات لإلطالع.

ــر مجلس  ــة أق ــة ثاني ــن ناحي م
ــني  ب ــن  م ــة  لجن ــكيل  تش ــواب  الن
ــزول امليداني  ــه للقيام بالن أعضائ
إىل مدرسة ُسكينة بأمانة العاصمة 
ــم  ــول التهج ــق ح ــيص الحقائ لتق
ــات  ــدى طالب اح ــىل  ــداء ع واإلعت
ــس بتقرير  ــاة املجل ــة ومواف املدرس

حول نتائج ذلك.
ــث املجلس  ــة أخرى ح ــن جه م
ــة املكلفة  ــة الربملانية الخاص اللجن
بدراسة مرشوع املوازنة ( اإليرادات 
ــع الثاني  ــة للرب ــات املتوقع والنفق
ــو 2017م ) عىل بذل  ــل – يوني أبري
ــي  الحكوم ــب  الجان ــع  م ــود  الجه
ــن  يتضم ــر  تقري ــداد  إع ــة  ورسع
ــام والرتكيز عىل  ــات واالهتم األولوي
ــني  ــة مدني ــي الدول ــات موظف مرتب
ــتحقات املجهود  ــكريني ومس وعس
ــس  املجل إىل  ــه  وتقديم ــي  الحرب
ــبوع القادم، الفتا إىل أن  مطلع األس
املجتمع يعيش أوضاعاً استثنائية 
ــكري  ــداون العس ــروف الع وهي ظ
ــن عليه والحصار  الظالم الذي يش
ــوي الجائر  ــري والج ــربي والبح ال

ــادي  االقتص ــار  الحص ــة  وخاص
ــل تحالف  ــن قب ــه م ــروض علي املف

دول العداون بقيادة السعودية.
ــار املجلس إىل رضورة حث  وأش
ــتوى  ــني مس ــىل تحس ــة ع الحكوم
ــة  ــرادات الدول ــع إي ــل جمي تحصي
ــة (  العام ــة  ــا إىل الخزين وتوريده

البنك املركزي ).
ــس  مجل ــا  حي ــدد  الص ــذا  وبه
ــعب  الش ــود  وصم ــرب  ص ــواب  الن
ــروف  ــذه الظ ــه يف ه ــي وثبات اليمن
ــة  وكاف ــداون  الع ــام  أم ــوده  وصم
ــه من أجل  ــات التي تواجه التحدي
ــب  ــاظ عىل املنجزات واملكاس الحف
ــت يف مختلف املجاالت  التي تحقق
ــدة الوطن  ــىل وح ــذا الحفاظ ع وك
ــي وحريته  ــان اليمن ــة اإلنس وكرام
ــيادة  وس ــالمة  وس ــتقالله  واس

أراضيه.
ــتهل  اس ــد  ق ــس  املجل وكان 
ــرض  مح ــتعراض  باس ــته  جلس
ــه ،  ــق علي ــابقة وواف ــته الس جلس
ــوم  ي ــاح  صب ــه  أعمال ــيواصل  وس

السبت القادم بمشيئة الله تعاىل.

مجلس النواب يحث لجنة الموازنة على سرعة إنجاز دراستها مجلس النواب يحث لجنة الموازنة على سرعة إنجاز دراستها 
ويؤكد على تفعيل مستوى تحصيل إيرادات الدولة ويؤكد على تفعيل مستوى تحصيل إيرادات الدولة 

أقر تقصي الحقائق حول حادثة االعتداء على طالبة بمدرسة ُسكينة في العاصمةأقر تقصي الحقائق حول حادثة االعتداء على طالبة بمدرسة ُسكينة في العاصمة

صنعاء – سبأ
أكد وزير الخارجية املهندس هشام رشف أن اليمن مع 
السالم الذي يسعى إليه الجميع وليس االستسالم الذي 
يطمح إليه تحالف العدوان وهمجيته وتدمريه لشعب ذى 

حضارة وتاريخ عريق يشهد له التاريخ.
ــي الذي  ــة يف املؤتمر الصحف ــر الخارجي ــح وزي وأوض
ــس بصنعاء أن  ــة املنظمة لكرس الحصار أم نظمته اللجن
ــال الروايس يرفض  ــعب اليمني الصامد صمود الجب الش

أي وصاية أو إمالءات تأتي من الخارج .
ــعى إىل إثبات  ــعودية وحلفاءها تس ــار إىل أن الس وأش
ــاع  ــر الدف ــارة وزي ــة يف زي ــا وخاص ــم له ــن الدع ــد م املزي

األمريكي الحالية إىل املنطقة .
ــرات  املؤتم ــذه  ه ــاد  انعق ــة  أهمي رشف  ــر  الوزي ــد  وأك
والفعاليات لفضح جرائم العدوان الهمجية بحق الشعب 
اليمني الصامد والشامخ والصابر عىل القصف والحصار.
ــر النقل زكريا  ــذي حرضه وزي ــر الصحفي ال يف املؤتم
ــي واألرصاد  ــة العامة للطريان املدن ــامي ووكيل الهيئ الش
يحيى السياني ومدير عام النقل الجوي بالهيئة الدكتور 
ــة العاملة  ــيل املنظمات الدولي ــن ممث ــازن غانم وعدد م م
ــرس الحصار عىل  ــس اللجنة املنظمة لك ــن أكد رئي يف اليم
ــبابية  ــعبان أن اللجنة تعمل بكوادر ش اليمن عبد الله ش
ــاءة يف امليدان لتلمس معاناة املواطنني يف  وطنية وذات كف
ــل الحصار الربي  ــانية التي افتقدها يف ظ املجاالت اإلنس

والبحري والجوي .
ــل ما يعانيه  ــة هدفها الرئييس، نق ــار إىل أن اللجن وأش
ــريان تحالف  ــار ألحقه ط ــار وظلم ودم ــن حص ــن م املواط
ــعى  ــا أن اللجنة تس ــعودية .. مبين ــادة الس ــدوان بقي الع
ــم  للعال ــي  اليمن ــعب  الش ــة  ومظلومي ــاة  معان ــال  إليص
ــدوان من  ــه الع ــوم ب ــا يق ــه بم ــدويل وتعريف ــع ال واملجتم
ــق والقوانني  ــع املواثي ــاىف م ــانية تتن ــري إنس ــات غ ممارس

الدولية اإلنسانية والرشائع السماوية.
ــني  ــاعدة اإلعالمي ــة بمس اللجن ــتطاعت  " اس ــال  وق
ــرأي العام الدويل  ــني ومعاناتهم لل ــال أصوات اليمني إيص
ــة وبرملانية  ــخصيات إعالمي ــاركة رشكات عاملية وش بمش
وكذا شخصيات يف الكونجرس األمريكي تعاطفوا بآرائهم 

مع الشعب اليمني ".
ولفت رئيس اللجنة املنظمة لكرس الحصار إىل التعتيم 
اإلعالمي الذي تمارسه السعودية عرب ترسانتها اإلعالمية 
العربية والدولية يف إخفاء الحقيقة وتزويرها ملجريات ما 

يحدث يف اليمن من أوضاع إنسانية تدمي لها القلوب.
بدوره أكد املنسق املقيم لألمم املتحدة ومنسق الشؤون 
اإلنسانية لدى اليمن جيمي ماكغولدريك أن الحل لألزمة 
ــة للحوار وليس  ــراف اليمني ــيايس بعودة األط اليمنية س
عسكريا .. موضحا أنه سيغادر صنعاء اليوم متوجها إىل 

جنيف لحضور املؤتمر الدويل للمانحني.
ــاني  ــال اإلنس ــل يف املج ــدة تعم ــم املتح ــني أن األم وب
ــيايس .. مبديا تخوفه  ــس لها أي عمل يف الجانب الس ولي
من التجمعات الحاصلة يف الحديدة الرشيان الرئييس ملد 

اليمن بالغذاء والنفط وكل ما يحتاجه املواطن اليمني.
ــرس الحصار  ــر اللجنة املنظمة لك ــار تقري إىل ذلك أش
ــعودية دخلت  ــكرية التي تقودها الس إىل أن الحملة العس
ــا أن اليمن يمر  ــارس 2015م .. مبين ــث منذ م ــا الثال عامه
ــت تبعاتها سلبا عىل  ــاوية انعكس ــانية مأس بظروف إنس
ــون يف حالة انعدام شبه تام  املدنيني الذين أصبحوا يعيش

ملقومات الحياة اإلنسانية كالغذاء واملاء والدواء.
ــة  ــة املنظم ــو اللجن ــاه عض ــذي ألق ــر ال ــنّي التقري وب
ــف  التحال ــات  هجم أن  ــان  جمع ــني  أم ــار  الحص ــرس  لك
ــان املدنية واألهداف  ــعودية لم تفرق بني األعي بقيادة الس
ــكرية .. مؤكدا استخدام التحالف ملختلف األسلحة  العس

ومنها األسلحة املحرمة دوليا.

ــرم الناس  ــعودية ح ــف بقيادة الس ــال " إن التحال وق
ــاق حصولهم عىل  ــاء وأع ــذاء وامل ــول عىل الغ ــن الحص م
ــوق  ــك حق ــاكنهم وانته ــر مس ــة ودم ــات الصحي الخدم
ــكن  ــي والس ــرصف الصح ــاه وال ــذاء واملي ــان يف الغ اإلنس
والصحة باإلضافة إىل استهدافه األعيان املحمية بموجب 
ــي تحظر تعمد  ــان الت ــة لحقوق اإلنس ــدات الدولي املعاه

استهداف األعيان املدنية".
ــن الغارات  ــائر الناتجة ع ــر عن الخس ــف التقري وكش
ــعودية .. مبينا  ــادة الس ــل التحالف بقي ــار من قب والحص
ــة أولية بينهم ألفان  ــو 13 ألف مواطن قتل كحصيل أن نح
ــا ال يقل عن 20  ــرأة وأصيب م ــف و870 ام ــل وأل و568 طف

ألف مواطن بينهم ألفان و354 طفال وألف و960 امرأة.
ــار إىل الخسائر املادية جراء العدوان وأنه أدى إىل  وأش
ــجد وتدمري خمسة آالف و513  تدمري 400 منزل و700 مس
منشأة تجارية وصناعية وكذا تدمري 757 مدرسة ومعهدا 
ــا،  ــا وخاص ــفى حكومي ــود و270 مستش ــة وق و313محط
ــأة  ــف و616 منش ــا وأل ــوقا تجاري ــة إىل 535 س باإلضاف

حكومية ".
ــم تدمريها  ــي ت ــة الت ــارات املدني ــدد املط ــغ ع ــا بل فيم
ــا تم إتالف  ــار كيل وجزئي، كم ــا بني دم ــارا مدنيا م 14مط
وتدمري ألف و565حقال زراعيا ومشتال و207مزارع دواجن 
ــل، فيما دمر  ــيلة نق ــري ألفني و 517وس ــذا تدم ــواش وك وم
ــرج أغلبها عن جاهزية  ــتة موانئ وخ تحالف العدوان س
ــاريع املياه و160محطة  العمل و281خزان مياه تابعة ملش

مولد كهرباء وتدمري 520طريقا وجرساً.
ــة خطوط  ــف خمس ــف أوق ــر أن التحال ــر التقري وذك
ــاء الحديدة باإلضافة  ــة تجارية كانت تعمل يف مين مالحي
ــار صنعاء  ــت تعمل يف مط ــة طريان كان ــف 14رشك إىل توق

الدويل.
ــاع الصحي ..  ــائر القط ــر عن خس ــف التقري كما كش

ــوا جراء عدم  ــعة آالف مريض توف ــا أن ما يقارب تس مبين
ــفر  ــض بحاجة للس ــف مري ــفر و66 أل ــن الس ــم م تمكنه
ــوت البطيء باإلضافة إىل عجز يف خدمات  ومعرضون للم
ــاع الصحي وصل إىل %51 ونفاد 45 صنفا من أدوية  القط
ــن األدوية  ــتعصية و60 صنفا م ــان واألمراض املس الرسط
ــل الكلوي،  ــة آالف حالة مرضية بالفش الرضورية وخمس

بحاجة لنصف مليون عملية غسيل كلوي .
ــوي تم  ــيل كل ــبعة مراكز غس ــإن س ــر ف ــا للتقري ووفق
ــراء الحصار  ــيل ج ــتلزمات الغس ــا جراء نفاد مس إغالقه
ــل  ــا من مرىض الفش ــاة يومي ــاالت وف ــا أن كل 3 ح .. مبين
ــيل الكلوي و200 ألف  ــوي جراء نقص محاليل الغس الكل
ــل الكلوي مهددون باملوت البطيء ومليون  مريض بالفش
ــكري مهددون باملوت جراء  ــف حالة مريض بالس و200 أل
ــة آالف و500 طفل مصابون  ــولني وأربع نقص دواء األنس

بالثالسيميا ال يجدون الدواء.
ــفن املحملة بالغذاء  ــر أن منع وصول الس وأكد التقري
ــة إىل ميناء الحديدة  ــتلزمات الطبية واملواد اإلغاثي واملس
ــاط امليناء  ــدوان أدى إىل تراجع نش ــف الع ــن قبل تحال م
ــم الكارثة  ــن تفاق ــف م ــا ضاع ــبة %80، مم ــي بنس املالح
ــوات التحالف  ــتمرار منع ق ــع اس ــا م ــانية خصوص اإلنس
ــن الوصول إىل  ــانية م ــالت املدنية والتجارية واإلنس الرح
ــطس 2016م األمر الذي  مطار صنعاء الدويل منذ 19 أغس

أعاق ويعيق نقل آالف املرىض والجرحى.
ــعب  ــم وثائقي عن معاناة أبناء الش ــد تم عرض فيل وق
ــار الذي يفرضه  ــدوان والقصف والحص اليمني جراء الع
ــش املؤتمر  ــعودية، وأقيم عىل هام ــادة الس ــف بقي التحال
ــد حجم  ــة جس ــور الفوتوغرافي ــرض للص ــي مع الصحف
ــاة  ــات الحي ــة مقوم ــدوان بكاف ــه الع ــذي ألحق ــار ال الدم

اإلنسانية للشعب اليمني.
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الثورة /
ــم املتحدة  ــام مقر األم ــاح أمس من أم ــت صب * انطلق
ــاه   ــة" باتج ــعبية الراجل ــز الش ــرية الخب ــاء "مس بصنع
ــتهداف  ــالق واس ــعار " ال إلغ ــت ش ــدة تح ــاء الحدي مين
ال  ــي..   اليمن ــعب  الش ــع  لتجوي ال  ــدة..  الحدي ــاء  مين
ــعبية تهدف إىل توجيه  ــادة الجماعية " يف مبادرة ش لإلب
ــاء الحديدة منطقة  ــالة إىل العالم بإعالن مدينة ومين رس
انسانية، واملطالبة برسعة اغاثة النازحني ووقف العدوان 
ــوي الذي  ــاء الحي ــذا املين ــىل ه ــي ع ــعودي االمريك الس
ــلع  ــن عىل العالم لتدفق الس ــذة الوحيدة لليم ــد الناف يع

الغذائية واالنسانية والدوائية.
ــرية عزالدين  ــة للمس ــة اإلعالمي ــس اللجن ــال رئي وق
ــارك فيها  ــعبية مدنية راجلة تش ــرية ش الرشعبي إن املس
ــاًال وتعرب عن  ــاء ورج ــع أطفاًال ونس ــح املجتم ــة رشائ كاف
ــوم عليه  ــعب اليمني املحك ــانية ألبناء الش ــب إنس مطال
ــعودي  ــل العدوان الس ــن قب ــاً م ــوت جوع ــار وامل بالحص

األمريكي وال تعرب عن مطالب سياسية أو حزبية".
ــن مقر األمم  ــرية بدأ انطالقا م ــار إىل أن خط املس وأش
املتحدة بصنعاء باتجاه شارع عرص فبني مطر ـ الحيمة 
ــراز ثم مناخة مروراً بباجل ، املراوعة وصوًال إىل ميناء  وح

الحديدة يف مدة تستغرق من خمسة إىل ستة أيام .
ــن  ــد م ــرية العدي ــيتخلل املس ــني س ــب املنظم وبحس
ــيات واملؤتمرات الصحفية  ــطة والفعاليات واألمس األنش
ــتقبال الواسع من قبل أبناء املديريات الواقعة عىل  واالس
ــريها، ويف ظل التصعيد العسكري لقوات تحالف  خط س
ــدة الذي  ــاء ومدينة الحدي ــعودي عىل مين ــدوان الس الع
ــانية الوحيدة إلمداد اكرث من 80 %من  يعد البوابة االنس

سكان اليمن باملواد االساسية (الغذاء والدواء)..
ــة وميناء  ــة بإعالن مدين ــرية إىل املطالب ــدف املس وته

ــة  اغاث ــة  ــة برسع ــانية، واملطالب انس ــة  ــدة منطق الحدي
ــك للمطالبة برصف  ــا، وكذل ــن قرسي ــني واملهجري النازح
ــبعة أشهر، ورفع  مرتبات موظفي الدولة املنقطعة منذ س

الحصار عن املوانئ واملطارات.
ــات املجتمع  ــة كافة منظم ــت اللجنة التحضريي ودع
ــع  وجمي ــات  والنقاب ــادات  واالتح ــات  والجمعي ــي  املدن
ــرية والتي  ــاركة يف املس ــات املجتمع اليمني اىل املش مكون
دعا اليها رئيس املجلس السيايس االعىل صالح الصماد 

خالل مؤتمر صحفي سابقا.
ــع  ــن م ــر،  التضام ــاني الح ــري االنس ــدت الضم وناش
ــعوب  ــي وأحقيته يف الحياة كش ــعب اليمن مظلومية الش

العالم االخرى.
ــة  ــز" الراجل ــرية الخب ــاركني يف  "مس ــان املش ــد بي وأك
ــانية  ــة إنس ــدة منطق ــاء الحدي ــالن مين ــىل رضورة إع ع
ــة النازحني  ــي الدولة ورسعة إغاث ــات موظف ورصف مرتب

ــكيل  ــار االقتصادي وتش ــرسا ورفع الحص ــن ق واملهاجري
ــق يف جرائم الحرب  ــة تحقيق دولية محايدة للتحقي لجن
ــار صنعاء وبقية  ــل الجوي من وإىل مط ــح حركة النق وفت

املطارات .
ــي والربيطاني  ــدور األمريك ــرية إىل ال ــح بيان املس وامل
ــل املبارش،  ــرب القت ــي ع ــعب اليمن ــادة الش ــط إب يف مخط
ــتهداف رواتب موظفي  ــغ ذروته باس ــار الذي بل وبالحص
الدولة، والعمل الحثيث عىل إغالق ميناء الحديدة املنفذ 

الوحيد إلمداد املواطنني بالغذاء والدواء.
وتعد "مسرية الخبز" األوىل من نوعها يف ظل الحصار 
ــتنفار الضمري اإلنساني وقرع  والعدوان، وتأتي بهدف اس
ــاب األمريكي،  ــه رشعة الغ ــذار يف عالم تحكم ــرس اإلن ج

وتباع قراراته يف سوق النخاسة السعودي والخليجي.
ــلطة  ــتقبلت قيادة محافظة صنعاء والس اىل ذلك اس
ــة بني مطر  ــخصيات االجتماعية بمديري ــة والش املحلي

مسرية الخبز املدنية الراجلة التي انطلقت أمس من أمام 
مقر األمم املتحدة بصنعاء إىل ميناء الحديدة.

ــاء  ــة صنع ــل محافظ ــاد وكي ــتقبال أش ــالل االس وخ
ــد اللطيف  ــي مطر عب ــر مديرية بن ــايل ومدي ــارس الكه ف
ــاركون يف  ــي يقدمها املش ــلمية الت ــذي باملبادرة الس اللم
مسرية الخبز.. مؤكدين االستعداد لتسهيل مهام املسرية 
وتوفري احتياجها واإلسهام يف إنجاحها إليصال رسالتها 

اإلنسانية للعالم.
ــات املجتمع  ــس األعىل ملنظم ــس املجل ــا أكد رئي فيم
ــة التحضريية  ــس اللجن ــال ورئي ــم أبو الرج ــي دره املدن
ملسرية الخبز شفيع نارش ان الهدف من املسرية السلمية 
ــع املدني  ــات املجتم ــا منظم ــارك فيه ــي يش ــة الت البحت
ــالة لشعوب العالم بتجنيب ميناء  وإعالميون إيصال رس
ــا يحصل يف اليمن  ــن عدوانهم العبثي وان م ــدة ع الحدي

من مجازر إبادة جماعية تنتهك كافة حقوق اإلنسان.

٦٦ أيام سيرًا على االقدام .. انطالق "مسيرة الخبز" نحو ميناء الحديدة أيام سيرًا على االقدام .. انطالق "مسيرة الخبز" نحو ميناء الحديدة

صنعاء - سبأ
ــس إدارة مركز تقنية  ــش مجل ناق
ــايل  ــم الع ــوزارة التعلي ــات ب املعلوم
ــة وزير التعليم  أمس بصنعاء برئاس
ــس  رئي ــي  العلم ــث  والبح ــايل  الع
ــري أداء  ــازب س ــني ح ــس حس املجل
ــط  ــاز والخط ــر اإلنج ــز وتقاري املرك
ــة  املواكب ــة  التطويري ــتقبلية  املس

للمتغريات.
ــاع الذي ضم  ــتعرض االجتم واس
ــب  ــايل نائ ــم الع ــر التعلي ــب وزي نائ
ــه  ــور عبدالل ــس الدكت ــس املجل رئي
ــن  م ــس  املجل ــاء  وأعض ــامي  الش
رؤساء الجامعات الحكومية وممثيل 
ــاص ووزارة االتصاالت  ــاع الخ القط
ــر حول  ــة، تقري ــات األهلي والجامع
ــه نائب وزير  ــتوى اإلنجاز قدم مس
ــاريع املركز  التعليم العايل حول مش
ــة  األنظم ــال  مج يف  ــا  نفذه ــي  الت
ــة والتجربة  ــة وإعادة الهيكل التقني
ــالق البوابة  ــة يف إط ــدة املتمثل الرائ
ــول  والقب ــيق  للتنس ــة  اإللكرتوني
ــة  الحكومي ــات  الجامع يف  ــد  املوح

واألهلية.
وتطرق التقرير إىل النجاح الذي 
ــة اإللكرتونية يف الحد  حققته البواب
ــت ترافق  ــالالت التي كان ــن االخت م
ــالل  ــيق خ ــول والتنس ــة القب عملي
ــابقة والصعوبات التي  ــوام الس األع
ــة  التطويري ــوات  والخط ــا  واجهته

ملستقبل البوابة اإللكرتونية .
ــر  تقري ــىل  ع ــاع  االجتم ــع  واطل
ــطة وخدمات املركز للجامعات  أنش
ــه  ومهام ــة  واألهلي ــة  الحكومي
ــا  ــن أجله ــئ م ــي أنش ــه الت وأهداف
ــابقة  الس ــه  وأوضاع 2007م  ــام  ع
ــتقبلية  املس ــات  والتوقع ــة  والحالي
ــر  ــه تطوي ــي تواج ــات الت والصعوب
أدائه، ومقرتحات  خدماته وتحسني 

التحسني وإقرارها.
ــىل  ع ــاظ  الحف ــاع  االجتم ــر  وأق
ــات  املعلوم ــة  تقني ــز  مرك ــز  منج
ــة  اإللكرتوني ــة  البواب يف  ــل  املتمث
ــام  الع ــالل  خ ــا  تطويره ــة  وإمكاني
ــن  م ــا  لتمكينه ــادم  الق ــي  الجامع
ــيق وتصحيح  إجراء القبول والتنس
ــارات القبول الكرتونياً، وتقديم  اختب
القبول  الالزمة لعملية  ــهيالت  التس
والتسجيل وفتحها وإغالقها يف يوم 
ــتثناءات  محدد وعدم إعطاء أي اس

ألي جامعة.
ــكيل  تش ــاع  االجتم ــر  أق ــا  كم
ــني، فنية ملعالجات املالحظات  لجنت
ــة  البواب ــر  لتطوي ــات  واملقرتح
ــة  ــات املصاحب ــة والخدم اإللكرتوني
لها وتوحيد البيانات ولجنة خاصة 
ــر  وزي ــب  نائ ــة  برئاس ــع  بالترشي
ــداد الترشيعات  ــم العايل إلع التعلي
ــة  والتنفيذي ــة  التنظيمي ــح  واللوائ
ــاء ملجلس  ــة أعض ــة إضاف وإمكاني

ــاع  لالجتم ــا  وتقديمه اإلدارة 
ــاده يف يوم  ــتثنائي املزمع انعق االس

20 من مايو القادم .
وأشاد وزير التعليم العايل بجهود 
ــابقة والعاملني يف  قيادة الوزارة الس
مركز تقنية املعلومات عىل جهودهم 
ــاز مرشوع البوابة اإللكرتونية  يف إنج
ــة  الرقمي ــة  واألنظم ــدة  املوح
ــذة يف  املنف ــاريع  ــة واملش واملصاحب
ــبكي  الش ــط  الرب ــتكمال  اس ــار  إط
والسري نحو أتمتة خدمات وأنشطة 

الجامعات الحكومية واألهلية .
ــة  البواب ــا  مزاي إىل  ــار  وأش
ــول  ــجيل والقب ــة يف التس اإللكرتوني
ــام  الع ــالل  خ ــد  املوح ــي  اإللكرتون
الجامعي -2016 2017م واملساهمة 
ــط  وضب ــوائية  العش ــن  م ــد  الح يف 
ــة يف توزيع الطاقة  ــة والعدال العملي
ــىل اإلمكانيات  ــتيعابية بناًء ع االس
ــة والتجهيزات لكل  ــة التحتي والبني

جامعة.
وأكد الوزير حازب دعم ومساندة 
ــه  ومنح ــز  املرك ــود  لجه ــوزارة  ال
ــة  واإلداري ــة  املالي ــتقاللية  االس
ــئ من  لالنطالق يف مهامه التي أنش

أجلها .

مناقشة سير األداء في مركز تقنية مناقشة سير األداء في مركز تقنية 
المعلومات بوزارة التعليم العاليالمعلومات بوزارة التعليم العالي

في اجتماع برئاسة الوزير حازبفي اجتماع برئاسة الوزير حازب

شهداء وجرحى
ــن طريان العدوان بالتزامن غارة عىل انحاء متفرقة يف مديريتي حرض  وش
ــد مخيمات  ــزرق حيث تتواج ــىل منطقة امل ــارة اخرى ع ــن غ ــدي كما ش و مي

النازحني بمديرية حرض.
ويف صعدة دمرت غارة لطريان العدو منزال يف منطقة آل الحماقي بمديرية 
باقم بالتزامن مع شنه غارة اخرى استهدفت منطقة املصاحف خلفت ارضارا 

كبرية يف ممتلكات املواطنني.
وعاود طريان العدوان السعودي امس غاراته عىل محافظة مأرب مستهدفا 
ــا أرضاراً بمزارع املواطنني  ــي رصواح وحريب القراميش خلفت بغارتني مديريت
ــنتها أمس طائرة من دون طيار يعتقد  ــم، فيما قتلت عدة غارات ش وممتلكاته
ــدة" عندما  ــم "القاع ــد بانتمائهم لتنظي ــلحني يعتق ــة اربعة مس ــا امريكي أنه

استهدفت سيارتهم يف منطقة آل شبوان.
ــكر  ــع غارات عىل معس ــعودي امس تس ــن طريان تحالف العدوان الس وش
ــتريية عىل  ــلة غارات هس ــن سلس خالد بمديرية موزع بمحافظة تعز، كما ش
مناطق الزقريية والثوباني والهاميل والغرايف واالنحاء الشمالية ملعسكر خالد 

بن الوليد.
ــاحلية  ــة الحديدة الس ــه عىل محافظ ــدوان امس غارات ــريان الع ــاود ط وع

ــج بمديرية الخوخة الساحلية ومناطق  ــتهدفا بثالث غارات منطقة موش مس
ــيش التابعة  ــات االبات ــف ملروحي ــع تحليق كثي ــن م ــاورة، بالتزام ــرى مج اخ
للعدوان فوق مناطق متفرقة باملحافظة، فيما استمر طريان العدو يف التحليق 
ــاعات نهار وليل امس بصورة كثيفة  فوق العاصمة صنعاء ومحيطها خالل س

من دون شن غارات.

النعيمي يدعو
ــائل  ــه قوى العدوان يف حق األرسى من وس ــتعرض النعيمي ما تمارس واس
ــة واملواثيق والقوانني  ــع كل القيم الدينية واألخالقي ــاليب تعذيب تتناىف م وأس
ــا إىل  ــم .. متطرق ــرج عنه ــهادة األرسى املف ــب ش ــانية بموج ــة واإلنس الدولي
ــم تعذيبه قبل  ــفت التقارير انه ت ــوت النعيمي الذي كش ــهيد مبخ قضية الش
ــلحة التابعة  ــانية نفذتها يف حقه الجماعة املس ــهاده بطريقة غري إنس استش

للعدوان الغاشم .
ــب األحمر  ــة الصلي ــدور بعث ــىل ب ــيايس األع ــس الس ــو املجل ــاد عض وأش
ــم عىل  ــتمرار العدوان الغاش ــاني يف تخفيف معاناة اليمنيني يف ظل اس اإلنس
ــام البعثة لتمكينها من  ــهيل مه ــتعداد الجهات املعنية بتس اليمن .. مؤكدا اس
ــل ظروف العدوان  ــعب اليمني خاصة يف ظ ــانية تجاه الش أداء مهمتها اإلنس

الغاشم .
فيما استعرض رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر نشاط اللجنة 
ومهامها التي تقوم بتنفيذها خالل أدائها لواجباتها اإلنسانية للتخفيف من 

معاناة أبناء الشعب اليمني من الجرحى جراء الحرب عىل اليمن.
وأكد حرص أعضاء اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل االستمرار يف أداء 
ــات والعراقيل التي  ــذل كل الجهود برغم الصعوب ــاني و ب ذلك الواجب اإلنس

تواجهها البعثة جراء هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البالد.
ــع املدني  ــة ومنظمات املجتم ــلطة املحلي ــرة الس ــاء رئيس دائ ــرض اللق ح
بمكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي ومنسقة قسم الحماية ببعثة اللجنة 

الدولية للصليب األحمر جرييال هريناندز .

الصماد يعزي
وعرب الرئيس الصماد عن خالص العزاء واملواساة ألرسة الفقيد مبتهًال إىل 
ــه ومحبيه الصرب  ــع رحمته ويلهم أهله وذوي ــل أن يتغمده بواس ــوىل عز وج امل

والسلوان .
إنا لله وإنا اليه راجعون.
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