
عسير : 
ــيباني  ــتهدف قلل الش * قصف مدفعي اس

بعدد من القذائف.
نجران : 

ــات  تجمع ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  *
الجيش السعودي يف موقع الطلعة

ــتهداف تجمعات وتحصينات الجنود  *  اس
ــدد من  ــة بع ــع الطلع ــمال موق ــعوديني ش الس

قذائف املدفعية
ــتهدف تجمع للجنود  *  قصف مدفعي يس

السعوديني يف موقع اللّسان خلف املخروق
جيزان : 

ــان  واللج ــش  للجي ــي  مدفع ــف  قص   *
ــعوديني بموقع  ــود الس ــتهدف تجمع للجن يس

العبادية
* قنص جندي سعودي يف موقع الكرس

ــتهداف تجمعات للجنود السعوديني  *  اس
ــن قذائف  ــذ الطوال بعدد م ــم يف منف ومرتزقته

املدفعية
ــمال وادي  ــعودي ش ــدي س ــص جن *  قن

املعاين

الجوف : 
* قنص 2 من املرتزقة يف مديرية املتون

ــدوان يف  ــة الع ــة ملرتزق ــة تابع ــاب آلي * إعط
منطقة وادي شواق بمديرية الغيل

البيضاء : 
ــة يف صد  ــى يف صفوف املرتزق ــىل وجرح * قت

هجوم لهم يف ذي ناعم

ميدي :
ــة من قبل  ــعودية تقل مرتزق ــري آلية س * تدم

وحدة الهندسة شمال صحراء ميدي
ــة  ملرتزق ــات  تجمع ــتهدف  تس ــة  املدفعي  *
ــمال صحراء ميدي بعدد  ــعودي ش الجيش الس

من القذائف
* قنص 2 من املرتزقة يف ساحل ميدي بنريان 

وحدة القناصة للجيش واللجان الشعبية 
ــش  الجي ــة  ملرتزق ــة  تابع ــة  آلي ــاب  إعط  *
ــة  الغربي ــمالية  الش ــراف  األط يف  ــعودي  الس

لصحراء ميدي
ــي  احمديحى ــن  عزالدي ــزق  املرت ــرصع  م  *
ــاء مديرية  ــن ابن ــدي  م ــة مي ــدي يف جبه االحم

الجعفرية ريمة

شبوة : 
* إطالق صاروخ زلزال1 عىل تجمعات مرتزقة 

العدوان يف منطقة الساق بمديرية عسيالن
ــفة  * إعطاب آلية محملة باملرتزقة بعبوة ناس

زرعتها وحدة الهندسة يف مديرية عسيالن
* مرصع املرتزق صالح عبدالله صالح الحداد 
ــان  ــش واللج ــريان الجي ــيالن بن ــة عس يف جبه

الشعبية

مأرب : 
ــة  ملرتزق ــات  تجمع ــىل  ع ــي  مدفع ــف  قص  *

العدوان بعدد من القذائف يف مديرية رصواح
ــة يف  * تدمري آليه طقم من قبل وحدة الهندس

املخدرة ومقتل وجرح من كان عىل متنها 
ــة وإعطاب آليتني  * قتىل وجرحى من املرتزق
ــدرة  املخ ــة  منطق يف  ــم  تجمعاته ــتهداف  باس

بمديرية رصواح بعدد من القذائف املدفعية
* مرصع كل من:

1 - ااملرتزق سياف محمد حسني العرادة 
2 - املرتزق عيل محمد حسني العرادة 

3 - املرتزق لرشم حسن حسني العرادة 
4 -  املرتزق أمني ناجي لربش 

ــادي  ــة للقي ــكرية تابع ــة عس ــتهداف آلي اس
ــرادة محافظ مارب املعني من  ــلطان الع املنافق س
ــعبية يف  ــش واللجان الش ــل الجي ــن قب ــادي م ه

جبهة املخدرة برصواح
ــالزم أول /عيل  ــادي  املرتزق م ــرصع القي * م
ــل  ــزق نبي ــرادي واملرت ــار امل ــعيد النج ــد س احم
ــش  الجي ــريان  بن رصواح  ــة  جبه يف  ــني  الحس

واللجان الشعبية

نهم :
ــرصع ثالثة من املرتزقة يف مناطق مختلفة  * م

بتعز ومرصع اثنني آخرين يف جبل املنارة بنهم

تعز :
ــدوان بينهم قناص  ــرصع 3 من مرتزقة الع * م
ــل يف مديرية  ــش واللجان رشق يخت بنريان الجي

املخا
* مرصع 2 من املرتزقة يف مديرية صالة بنريان 

الجيش واللجان الشعبية

توثيق ليوميات الجبهات
السبت 15_7_2017م

جبهة الحدودجبهة الحدود

جبهة الداخلجبهة الداخل

02 الثــــورةأخئار وتصارغر

صنعاء/ سبأ
ــن  ع ــن  اليم ــاء  علم ــة  رابط ــربت  ع  
ــعب  ــل ووقوفها مع الش ــا الكام تضامنه
ــه  ــة أرض ــوم واملحتل ــطيني املظل الفلس
ومقدساته من قبل الصهاينة الغاصبني .
ــق  املطل ــا  تأييده ــة  الرابط ــت  وأعلن
ــا أبناء  ــي قام به ــة الت ــة البطولي للعملي
ــىص  ــجد األق ــات املس ــطني يف باح فلس

دفاعا عنه .
ــه  تلقت ــان  بي يف  ــة  الرابط ــربت  واعت
(سبأ) مثل هذه العمليات حقا مرشوعا 
ــطيني  ــعب الفلس ــوال.. داعية الش ومكف
ــض  تق ــي  الت ــات  العملي ــن  م ــد  للمزي
ــم للرحيل  ــة وتدفعه ــع الصهاين مضاج

عن األرايض املقدسة.
ــض الرابطة  ــن رف ــرب البيان ع ــا ع كم

ــة الحاكمة  ــؤ وتآمر وصمت األنظم تواط
لشعوب العالم العربي واإلسالمي وعىل 
ــعودي واإلماراتي  النظامان الس ــها  رأس
ــا من األنظمة والحكام الغارقني  وأمثالهم
ــة، معترباً الصمت عن االحتالل  يف العمال
ــطيني  ــعب الفلس ــق الش ــه بح وجرائم

مشاركة يف تلك الجرائم .
ــالمية  اإلس ــعوب  الش ــان  البي ــا  ودع

ــا  ــه ودينه ــام الل ــا أم ــام بواجبه إىل القي
ــطني املظلوم والرازح تحت  ــعب فلس وش

االحتالل.
ــت األنظمة  ــان : " لقد بلغ ــال البي وق
ــاد  واإلفس ــاد  الفس يف  ــذروة  ال ــة  العميل
ــة  باألم ــتهتار  واالس ــدوان  والع ــي  والبغ
اإلسالمية ومقدساتها خدمة ألعداء الله 

واإلنسانية " .

رابطة علماء اليمن تدين الصمت العربي واإلسالمي تجاه جرائم الصهاينة في األقصىرابطة علماء اليمن تدين الصمت العربي واإلسالمي تجاه جرائم الصهاينة في األقصى
عبرت عن تأييدها لخيارات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه:عبرت عن تأييدها لخيارات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه:

صنعاء - سبأ 
ناقش اجتماع بصنعاء أمس برئاسة نائب 
ــؤون االقتصادية الدكتور  رئيس الوزراء للش
ــة القطاع  ــريات لجن ــويل، تحض ــني مقب حس
ــني حملة  ــانية، لتدش الخاص لإلغاثة اإلنس
توزيع اإلغاثة الطبية ملكافحة الكولريا املزمع 
ــة العاصمة  ــاء املقبل يف أمان ــا األربع تنفيذه

ومحافظتي الحديدة وحجة كمرحلة أوىل .
وتطرق االجتماع الذي ضم لجنة القطاع 
ــتعدادات  ــانية إىل اس الخاص لإلغاثة اإلنس
 " ــعار  ش ــت  تح ــة  الحمل ــذ  لتنفي ــة  اللجن
ــا  ــريا .. وطنن ــاء الكول ــة وب ــد ملواجه ــداً بي ي
ــئوليتنا جميعاً " لدعم الحملة الوطنية  مس
ــار الجهود الجماعية  ملكافحة الكولريا يف إط
ــود الحكومة التي  ــة لجه ــة املكمل واملجتمعي
ــة الطبية  ــادا يف مواد اإلغاث ــه نقصا ح تواج

واإلنسانية.
ــوزراء  ــب رئيس ال ــد نائ ــاع أك ويف االجتم
ــة الرشاكة  ــة رئيس لجن ــؤون االقتصادي للش
ــاص، أن الحملة  ــة والقطاع الخ بني الحكوم
ــي تنفذها لجنة القطاع الخاص  اإلغاثية الت
ــة  ــاً للرشاك ــي نتاج ــانية تأت ــة اإلنس لإلغاث
ــاع الخاص  ــة والقط ــني الحكوم ــة ب الحقيقي

للمساهمة يف الحد من انتشار الكولريا.
ــاع  ــني القط ــة ب ــار إىل رضورة الرشاك وأش
ــمية لتنفيذ الحملة  ــاص والجهات الرس الخ
ــي تمر بها  ــروف الصعبة الت ــة يف الظ وخاص
البالد، ما يجعل منها بادرة أمل للقضاء عىل 

وباء الكولريا.
ــر  واملدي ــة  اللجن ــق  منس ــح  أوض ــا  فيم

التنفيذي لجمعية الرصافني اليمنيني أحمد 
ــاص لإلغاثة  ــة القطاع الخ ــودي أن لجن الع
ــكلت يف إطار خطة اإلستجابة  اإلنسانية ش
ــذي وجهته  ــتغاثة ال ــداء اإلس ــانية لن اإلنس
الحكومة برعاية نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية رئيس لجنة الرشاكة بني القطاع 
ــي الصحة واملياه  ــاص والحكومة ووزارت الخ

والبيئة ملواجهة الكولريا.
ــها مضت يف  ــني أن اللجنة منذ تأسيس وب
التنسيق مع الجهات املعنية عىل املستويني 
ــيري  ــدويل ومنظمات اإلغاثة لتس ــيل وال املح
ــانية  ــيق جهود اإلغاثة الطبية واإلنس وتنس
ــك  تل ــن  م ــات  دفع ــري  بتوف ــت  توج ــي  والت

املتطلبات األساسية والعاجلة.
ــى  تعن ــة  اللجن أن  إىل  ــودي  الع ــار  وأش
بالتنسيق مع كافة الجهات املعنية يف مجال 
ــريا  ــة الكول ــة مكافح ــاح حمل ــة إلنج اإلغاث
ــة أعمال اإلغاثة  ــتمرارية وفعالي وضمان اس
ــئت  ــي أنش ــداف الت ــرز األه ــل أب ــي تمث الت
ــاص لإلغاثة  ــاع الخ ــا لجنة القط ــن أجله م

اإلنسانية.
ــد  محم ــة  اللجن ــو  عض ــار  أش ــدوره  ب
ــه اللجنة من جمع  ــد إىل ما تقوم ب عبدالصم
ــات  ــة القطاع ــن كاف ــة م ــاعدات املالي للمس

املرصفية واملؤسسات والرشكات .
ــك اليمن  ــم تخصيص بن ــه ت ــت إىل أن ولف
ــتقبال اللجنة للدعم واملساندات  الدويل الس
ــات االقتصادية  ــات والقطاع ــن كافة الجه م
واملرصفية الفاعلة والتي تكرس لدعم جهود 
ــة إضافة  ــة املالية واملراجع ــة واملتابع اإلغاث

ــل تنفيذية منها لجنة  ــكيل لجان عم إىل تش
املالية واملشرتيات ولجنة االتصال والتنسيق 

ولجنة املتابعة واإلرشاف امليداني.
ــتوردي  ــس نقابة مس ــه أكد رئي ــن جانب م
ــة  النقاب أن  ــيل  الحثي ــه  عبدالل ــط  النف
ــا وكوادرها  ــخر إمكاناته ــبيها ستس ومنتس
ــة لجنة القطاع  ــبيل إنجاح جهود إغاث يف س
الخاص التي تعترب لفتة إنسانية ومسؤولية 

مجتمعية .
ــود يف هذا  ــر الجه ــد رضورة تضاف ــا أك كم
ــتقات  ــهيل توفري املش ــب من أجل تس الجان
ــة للجنة  ــة التابع ــطة اإلغاث ــة ألنش النفطي

القطاع الخاص.
ــني  ــح عضو اللجنة حس ــه أوض من جهت
املطيعي ما تقوم به اللجنة من متابعة تنفيذ 
ــة املتعلقة  ــطة واألعمال امليداني ــة األنش كاف
ــم  ــة وتقيي ــة الطبي ــليم اإلغاث ــع وتس بتوزي
انتظام سري العمل والتزام الرشكاء بمهامهم.

وذكر أن املرحلة األوىل من اإلغاثة ستنفذ 
ــة والحديدة وحجة كونهما  يف أمانة العاصم
ــا يف ظل ارتفاع معدالت الفقر  األكرث احتياج

وسوء التغذية ال سيما مع انتشار األوبئة.
ــاص لإلغاثة  ــة القطاع الخ ــر أن لجن يذك
ــة ملكافحة  ــم الحملة الوطني ــانية لدع اإلنس
ــي ممثل عن  ــالف مجتمع ــي ائت ــريا ه الكول
ــي  الت ــات  والجمعي ــادات  واالتح ــات  النقاب
ــرصيف بهدف  ــاع االقتصادي وامل تمثل القط
ــود اإلغاثة يف القضاء عىل األوبئة  تقديم جه

التي انترشت مؤخرا ويف مقدمتها الكولريا.

لمناقشة التحضيرات لتدشين حملة توزيع اإلغاثة لمناقشة التحضيرات لتدشين حملة توزيع اإلغاثة 
الطبية لمكافحة الكوليراالطبية لمكافحة الكوليرا

اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصاديةاجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية

"الثورة" /
ــب رئيس  ــم لبوزة نائ ــور قاس ــع الدكت رف
ــو اللجنة  ــيايس األعىل.. عض ــس الس املجل
ــعبي العام  ــرع املؤتمر الش ــس ف ــة رئي العام
ــة إىل الزعيم  ــة تهنئ ــج، برقي ــة لح بمحافظ
ــة  ــس الجمهوري ــح رئي ــه صال ــيل عبدالل ع
ــام،  الع ــعبي  الش ــر  املؤتم ــس  ــابق رئي الس

بمناسبة ذكرى الـ17 من يوليو.
هنا نص الربقية ...

ــه صالح رئيس  ــم عيل عبدالل األخ الزعي
ــبق رئيس املؤتمر الشعبي  الجمهورية األس

العام األكرم
تحية طيبة وبعد

ــات  ــمى آي ــم أس ــع اليك ــب يل ان ارف يطي
ــابع  ــبة يوم الس التهاني والتربيكات بمناس
ــم الحكم يف  ــرى توليك ــو ذك ــن يولي ــرش م ع
ــك الفرتة  ــم يف تل ــث كان صعودك ــالد حي الب
وكان  ــر  باملخاط ــاً  محفوف ــن  اليم ــة  لرئاس
ــك  تل ــن يف  اليم ــىل  ــفقون ع ــريون يش الكث

املرحلة .
ــك  تل ــاوز  أن يتج ــم  ــتطاع فخامتك واس
ــات والتعامل بحكمة بالغة مع كافة  التحدي
األحداث سواء الحرب مع الشطر الجنوبي 
ــلم دولة تنعدم فيها البنية  ــابقا )او تس (س
ــن  ــة لك ــة الحقيقي ــى الدول ــية ملعن األساس
اليمن دخلت يف عهدكم حالة من االستقرار 
باالنتقال من الرشعية الثورية إىل الرشعية 
ــات برملانية  ــام أول انتخاب ــتورية بقي الدس
ــث  1988م.حي ــام  الع يف  ــن  اليم ــخ  تاري يف 
ــلطة بعملية انتخابية ولم تأتوا  توليتم الس

ــل ذلك اليوم نقطة  إليها عرب االنقالب ليمث
ــيايس  ــة البناء الس ــار عملي ــول يف مس تح
ــن بعد ان  ــوي يف اليم ــي والتنم والديمقراط
ــذاك قد وصلت  ــاع يف اليمن آن ــت األوض كان
ــراء دوامة العنف  إىل مرحلة من االنهيار ج

والرصاع التي سادت تلك املرحلة .
فخامة رئيس الجمهورية األسبق :

ــك العقود  ــدث عن تل ــوم عندما نتح الي
ــفينة  ــة قيادتكم للس ــالل حقب ــة خ املضيئ
ــا النهائية  ــت نتائجه ــي أحدث ــة الت اليمني
ــتقرار ووضوح مالمح النظام  حالة من االس
ــة وتوحيد  ــىل التعددي ــم ع ــيايس القائ الس
ــول إال أن 17  ــن الق ــن اليمك ــطري اليم ش
ــوال هاما يف  ــه وتح ــة فارق ــل عالم ــو مث يولي
ــة  ــتكمال بني ــالل اس ــن خ ــن م ــخ اليم تاري
ــة وتحقيق الوحدة  ــة الحديث الدولة اليمني
ــي  االنتخاب ــد  العق ــتكمال  واس ــة  اليمني
ــية التي حددت  ــة االنتخابات الرئاس بإقام
ــك أن  ــية بدوريتني وال ش فيها الفرتة الرئاس
فخامتكم بقى األجدر عىل مواصلة تحقيق 
ــات  ــب وبناء دولة املؤسس ــد من املكاس مزي
ــوال  ..ل ــادي  االقتص ــوض  والنه ــون  والقان
ــه التي اندلعت  ــىل اليمن ووحدت املؤامرة ع
تحت الفتة ما يسمى بالربيع العربي والتي 
ــرية  أجهضت أحالم اليمنيني بمواصلة مس
ــل البالد  ــي بدأتموها لتدخ ــازات الت اإلنج
ــن  ــذ زم ــداء من ــا األع ــد له يف دورة رصاع اع
بمعاونة مرتزقة الداخل ممن باعوا أنفسهم 

للشيطان.
الزعيم عيل عبدالله صالح

ــها  ــات املفصلية التي عاش يف كل املحط
ــم  انتهجت ــم  الحك ــم  توليك ــالل  خ ــن  اليم
ــكالت التي تطرأ  ــار الحوار يف حل املش مس
ــراج الوطن من  ــك إخ ــتطعتم بذل حيث اس
ــباته وثورته  ــىل مكتس ــاظ ع ــه والحف أزمات
ــه  ووحدت ــتقالله  واس ــيادته  س ــة  وحماي
ــد  التوح كان  ــن  زم يف  ــا  حققتموه ــي  الت
ــريات  ــر إىل املتغ ــال بالنظ ــب املن ــه صع في
واملصالح اإلقليمية والدولية يف املنطقة لوال 
ــي مع تلك  ــم يف التعاط ــم ومهاراتك حكمتك
املتغريات واستطعتم االنتقال به إىل مرحلة 
ــهدت  ــاء والتنمية التي ش ــتقرار والبن االس
ــة عىل كل  ــة عمالق ــورة تنموي ــم ث يف عهدك
ــة والثقافية  ــية واالقتصادي الصعد السياس
ــان يف  ــث كان بناء اإلنس ــة حي واالجتماعي
ــن خالل ما  ــدارة أولوياتكم وتبني ذلك م ص

ــهده قطاع التعليم بمختلف مراحله من  ش
ــط والنهضة  ــتخراج النف ــاء واس تطور ونم
ــة والصحية وتراكم االنجاز يف تطور  الثقافي
ــاء جيش وطني قوي  ــة التحتية ..وبن البني
ــبات  ــن والدفاع عن املكتس ــه والوط والؤه لل
ــدف الثاني من أهداف ثورتي  ..وتحقيق اله
ــل يف إعادة  ــبتمرب و14 أكتوبر واملتمث 26 س
ــدة اليمنية يف 22 مايو 1990م  تحقيق الوح
ــارزاً وعظيماً  ــل انجازاً تاريخياً ب والذي مث
تحقق لليمن يف عهدكم كما مثل هذا املنجز 
ــة العربية  ــعوب األم ــكل ش ــرياً ل ــباً كب مكس
ــة  ــدة اليمني ــار أن الوح ــالمية باعتب واإلس
ــرية التاريخ  ــة مرشقة يف مس ــد مثلت عالم ق
ــال وتطلعات  ــززت أم ــي الحديث وع العرب
ــة  ــدة العربي ــق الوح ــة يف تحقي ــاء األم أبن

الشاملة..

ــبها عالمات فارقة تؤكد أنكم عىل  وأحس
ــدتم  الدوام أهل لتلك االنجازات ..كما جس
ــرب  ــم ع ــة يف الحك ــة الوطني ــادئ الرشاك مب
ــا يف كل  ــة تتمثلونه ــذي ظل قيم ــوار ال الح
ــارك معكم  ــة منكم يف ان تتش املحطات رغب
ــة يف اتخاذ القرار  ــوى الحية والفاعل كل الق
ــرص بعيدا  ــق معطيات الع ــالد وف وإدارة الب

عن اإلقصاء والتهميش .
األخ الزعيم عيل عبدالله صالح :

ــعبنا العظيم، الذي  ــا بوعي ش إن إدراكن
ــدوان وحصار  ــع ع ــه ويتصدى ألبش يواج
ــذ وتمويل  ــن، بتنفي ــخ اليم ــري يف تاري برب
ــا التي  ــعودية وعمالئه ــن الس ــط م وتخطي
ــىل  ع ــيطرة  بالس ــة  طامع ــة  رغب ــا  تقوده
ــلبه  ــري كل مقدراته وس ــروات اليمن وتدم ث
ــم  ــم ومعك ــتقل .. إّال أن فخامتك ــراره املس ق
ــعبنا ، نجحتم يف  ــاء ش ــاء من أبن كل الرشف
ــيادته، بفضل  ــذود عن حياض وطننا وس ال
ذلك االلتفاف التاريخي بتشكيل التحالف 
الوطني الذي يضم املؤتمر الشعبي وأنصار 
ــات  ــدي ملخطط ــم، يف التص ــه وحلفائه الل
ــرط يف وحدة الوطن  ــدوان، والذي لن يف الع

وسيادته واستقالله وكرامة أبنائه .
األخ الرئيس األسبق عيل عبدالله صالح

ــتظل غاية وهدفاً  ــد كانت الوحدة وس لق
ــو  نح ــي  اليمن ــعبنا  ش ــرية  مس يف  ــمى  أس
املستقبل. وما تتعرض له اآلن من صعوبات 
يف مسريتها الوطنية ليس سوى حالة عابرة 
ــوف يتجاوزها شعبنا بمزيد من الصمود  س
ــة من  ــادات تاريخي ــود قي ــة ووج والتضحي

ــة العليا  ــرى يف املصلحة الوطني ــم ت أمثالك
ــا ال يمكن الحياد  والدفاع عنها نهجا ورشف

عنه..
فخامة الرئيس عيل عبدالله صالح

ــم إىل كل يمني حر  ــم وعربك ــي أهنئك أنن
ــي  ه ــا  ..كم ــارج  والخ ــل  الداخ يف  ــف  رشي
ــه  ــود يف وج ــهداء الصم ــالل لش ــة إج تحي
ــم الزكية تربة  ــن رووا بدمائه ــدوان الذي الع
ــا متمنياً لهم  ــن الغايل..ولجرحان ــذا الوط ه
ــال الجيش  ــالل ألبط ــة إج ــفاء ..وتحي الش
ــعبية وابناء القبائل املرابطني  واللجان الش
ــذه الذكرى  ــرشف به ــزة وال ــاحات الع يف س

العظيمة..
ــم وصربكم  ــرية بحكمتك ــىل ثقة كب وأنا ع
ــرص  ــيكلل بالن ــك س ــذي الش ــم ال ونضالك
ــم ممن  ــدوان وأذنابه ــوى الع ــىل ق ــني ع املب
أغراهم بريق املال املدنس وخاضوا حربهم 
ــم ..  ــاء جلدته ــم وأبن ــد وطنه ــارسة ض الخ
ــا  ــعبنا ووحدتن ــا وش ــق بلدن ــوا بح وارتكب
ــقط جرمها  الوطنية خطيئة كربى .. لن يس
ــا  ..وحتم ــادم  بالتق ــهود  واملش ــيم  الجس

ستطالهم عدالة القانون .
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أخوكم /الدكتور قاسم لبوزة
عضو اللجنة العامة

رئيس فرع املؤتمر الشعبي العام م/لحج
نائب رئيس املجلس السيايس االعىل

ـــي يــهــنــئ  ـــاس ـــي ـــس ــــيــــس الـــمـــجـــلـــس ال ــــائــــب رئ ـــي يــهــنــئ ن ـــاس ـــي ـــس ــــيــــس الـــمـــجـــلـــس ال ــــائــــب رئ ن
ــة ــط ــل ــس ــــرى تـــولـــيـــه ال ــــذك ـــس االســـــبـــــق  ب ـــي ـــرئ ــةال ــط ــل ــس ــــرى تـــولـــيـــه ال ــــذك ـــس االســـــبـــــق  ب ـــي ـــرئ ال
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صنعاء - سبأ:
ُعِقَد بوزارة الخارجية أمس اجتماع برئاسة وزير الخارجية 
ــيل وزارات املياه  ــه، بحضور ممث ــام رشف عبدالل املهندس هش
ــق املقيم  ــكان والزراعة واملنس ــة والس ــة العام ــة والصح والبيئ

لألمم املتحدة باإلنابة ممثل برنامج الغذاء العاملي.
كرس االجتماع الذي ضم ممثيل املفوضية السامية لشؤون 
ــان  ــامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنس الالجئني واملفوضية الس
ــا  ــانية "أوتش ــؤون اإلنس ــيق الش ــب األمم املتحدة لتنس ومكت
ــرة الدولية  ــي ومنظمة الهج ــم املتحدة اإلنمائ ــج األم " وبرنام
ــف،  ــة اليونيس ــاو"، ومنظم ــة " الف ــة والزراع ــة األغذي ومنظم
ملناقشة تداعيات تفيش الكولريا جراء العدوان والحصار الربي 

والبحري والجوي عىل اليمن.
ــب اللجنة  ــه ممثلو مكت ــارك في ــرق االجتماع الذي ش وتط
ــال حدود  ــة أطباء ب ــر ومكتب منظم ــب األحم ــة للصلي الدولي
الفرنيس ومكتب أطباء بال حدود السويرسي ومكتب أطباء بال 
ــويدي وبرنامج  ــباني ومكتب أطباء بال حدود الس حدود اإلس
األمم املتحدة للسكان، إىل القضايا املتعلقة بهذه الجائحة وما 
ــا باإلضافة إىل دور  ــة اإلنقاذ الوطني ملواجهته تقوم به حكوم

األمم املتحدة واملنظمات الدولية العاملة يف اليمن.
كما تطرق االجتماع إىل األوضاع الصحية يف اليمن وانتشار 
ــني 332 ألفاً و658 حالة منذ  ــريا، حيث تجاوز عدد املصاب الكول
ــار رسيع  ــدة يف 27 أبريل املايض يف انتش ــة الجدي ــور املوج ظه
وغري مسبوق عىل امتداد 22 محافظة، أدى إىل وفاة ألف و759 

حالة .
ــدور والجهود الكبرية  ــاع ثمن وزير الخارجية ال ويف االجتم
ــة وهو دور  ــة يف 22 محافظ ــات الدولي ــا املنظم ــوم به ــي تق الت

يحظى باهتمام وتقدير الحكومة اليمنية .
ــؤولية  ــعودي مس وحمل الوزير رشف تحالف العدوان الس
ــبب يف انتشار هذا الوباء بعد فشله  تفيش الكولريا كونه من تس
ــكريا .. داعيا دول العدوان إىل عدم استخدام وباء الكولريا  عس

والفقر واملجاعة ومنع املرتبات يف عدوانهم عىل اليمن.
ــدوان بحقهم من  ــوا ما قام به الع ــد أن اليمنيني لن ينس وأك
ــراض  ــة واألم ــار األوبئ ــامل أدى إىل انتش ــار ش ــدوان وحص ع

خاصة وباء الكولريا .
ــدوان أنهم  ــاد دول الع ــة أن اعتق ــر الخارجي ــد وزي ــا أك كم
ــق أي  ــلهم يف تحقي ــد فش ــكرية بع ــب عس ــيحققون مكاس س

ــالق املنافذ  ــة وإغ ــة واالقتصادي ــرب امليداني ــات يف الح نجاح
ــبب  ــة والجوية وقطع الرواتب وصوال إىل التس ــة والبحري الربي
ــعب اليمني،  ــالم الش يف تفيش وباء الكولريا، ظنا منهم باستس

مجرد أضغاث أحالم.
ــدوان وال  ــد أدوات الع ــلمان أح ــمى بمركز س واعترب ما يس
ــيئاً وإذا ما أراد أحد تقديم  يقوم بأي دور إيجابي ولم يقدم ش
ــم املتحدة والتي ال زالت  ــاعدات فعليه أن يقدمها عرب األم مس

محايدة إىل حد ما يف هذا العدوان الغاشم .
ــعودية إنهاء عدوانها وحصارها املخالفني  وقال " عىل الس

لكل القيم والقوانني الدولية ".
ــت هي  ــات املؤقتة لالحتياجات ليس ــاف " إن املعالج وأض
ــز االهتمام عىل  ــد من تركي ــه اليمنيون بل ال ب ــا يعاني ــل مل الح
الجانب التنموي لضمان التوفري الذاتي الحتياجات املواطنني 

من أجل املساعدة امللموسة عىل احتواء الوباء".
ــار الوزير رشف إىل أن تعهدات املانحني ال بد أن ترتجم  وأش
ــاع الخدمي  ــزء من القط ــل ولو ج ــع يف إعادة تفعي ــىل الواق ع
ــة والغذائية والدوائية  ــيات الحياة الصحي الالزم لتوفري أساس

للمواطن.
ولفت إىل أنه يف ما يخّص األدوية األخرى املتعلقة باألمراض 
ــري األدوية واملحاليل املنقذة لحياة  املزمنة هناك قصور يف توف
املصابني بعدة أمراض ومنها األمراض املزمنة كالفشل الكلوي 
ــكري وزراعة الكىل وأمراض الكبد والثالسيما والرسطان،  والس
ــن قبل املنظمات  ــأدوار وجهود أكرب م ــا يتطلب القيام ب وهو م

الدوائية واإلنسانية.
ــانيني  ودعا االجتماع، املجتمع الدويل وكافة الفاعلني اإلنس
ــريا وتوفري  ــاء الكول ــة وب ــواء ومجابه ــاد الحت ــرك الج إىل التح
ــك األمراض املزمنة  ــذة للحياة ومن ذل ــة واملحاليل املنق األدوي
وإعادة فتح مطار صنعاء الدويل حتى يتسنى إيصال األدوية 

واملساعدات الطبية واإلنسانية.
ــؤولياته  ــع الدويل بتحمل مس ــون، املجتم ــب املجتمع وطال
ــذي يتعرض  ــعب اليمني ال ــاه الش ــة تج ــانية والقانوني اإلنس

ألبشع عدوان واجهته البرشية يف العرص الحديث.
ــات الدولية قدموا  ــوزارات واملنظم ــن ممثيل ال ــدد م وكان ع
ــطة ومتطلبات  ــن األنش ــا جملة م ــتعرضوا فيه ــالت اس مداخ
ــة املتعلقة بإنجاح  ــم املالحظات الفني ــة إىل جانب تقدي املرحل

جهود مواجهة وباء الكولريا.
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واشنطن ترفع
ــر  ــداة تقاري ــرية غ ــة األخ ــوة األمريكي ــاءت الخط وج
ــي باملوافقة  ــت مجلس النواب األمريك ــت عن تصوي تحدث
عىل تعديالت ملادتني يف القانون األمريكي تمنعان مشاركة 
ــرس والتي  ــدون إذن الكونغ ــرب ب ــة يف ح ــوات األمريكي الق
ــنطن الدعم  ــأنهما جعل تقديم واش قال محللون أن من ش
اللوجيستي األمريكي لدول العدوان عىل اليمن محظورا.

ــل تجديد  ــه يف حال حص ــوا إن ــرباء آخرين قال ــن خ لك
ــك يعني انه  ــام فإن ذل ــكل ع ــت عىل املادتني بش بالتصوي
ــدوان عىل اليمن نهائيا  ــاركة بالع قرار بإيقاف الدعم واملش
ــت املواد  ــدث حمل ــول الح ــريات ح ــريين إىل أن التفس مش

القانونية  املعدلة ما لم تحتمل.
لجنة متابعة

بدوره أكد األخ صالح الصماد رئيس املجلس السيايس 
ــاط اجتماع اللجنة  ــار الله، أن حضوره ومهدي املش ألنص
ــس وعضو يف  ــس كرئي ــار الله ولي ــادات يف أنص ــس كقي أم
ــار بلقاء  ــربا عن االستبش ــيايس األعىل.. مع ــس الس املجل

العارش من رمضان ليكون عونا وسندا.
وقال " إننا عىل مشارف مرور عام عىل تشكيل املجلس 
السيايس األعىل ما يؤكد أهمية لقاء حكماء وعقالء اليمن 
ــم التجربة  ــا أن تقي ــي عليه ــات الت ــن االجتماع ــريه م وغ
ــكاالت واالختالفات واالختالالت  وتدرس النجاحات واإلش
ــس ويتم  ــن أداء املجل ــا حتى يتحس ــا حوله ــدي رأيه وتب

الحفاظ عليه".
ــار األخ صالح الصماد إىل أن املماحكات اإلعالمية  وأش
ــتمرار يف  ــدو عىل االس ــجع الع ــكاالت يف امليدان تش واإلش
ــال" إن حرية التعبري التي  ــرب رغم ضعفه حينها.. وق الح
يستغلها البعض بشكل سيئ تنعكس سلبا عىل القيادات 
وتربك خطابها، وتنعكس سلبا فيما بني الوزراء يف حكومة 

اإلنقاذ".
ــتهدف القوى  ــؤولة تس وأكد أن تلك الكتابات غري املس

ــىل رضورة  ــددا ع ــدوان ظلما.. مش ــة للع ــة املواجه الوطني
ــط اإلعالمية التي  ــع بآلية محددة وبالضواب ــزام الجمي الت
تم التوقيع عليها ما لم فالدولة ستتخذ اإلجراءات الالزمة.
ــذا الصدد من  ــيخ يف ه ــت إىل أن ما يقوم به ولد الش ولف
ــاعة أكاذيب منها تواصله مع أنصار الله يهدف لخدمة  إش

العدوان.
ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل أداء  أن  إىل  ــار  أش ــا  كم
ــف وأن عىل  ــوب مع األس ــكل املطل ــس بالش ــة لي والحكوم
ــف "وإال فال خري فينا  ــع أن يحافظ عىل وحدة الص الجمي

نهائيا".
ــا تطلب  ــة أن تلتقي كلم ــن اللجن ــن املؤمل م ــال" م وق
ــار الله  ــر وأنص ــيما املؤتم ــية س ــات السياس ــر باملكون األم
ــأن أية اختالالت يف امليدان واالستماع  لتقيص الحقائق بش
ــه، ونتمنى أن  ــن إصالح ــر وإصالح ما يمك ــي النظ لوجهت

تكون اللجنة مساعدا ومعاونا لنا يف حل اإلشكاالت".
ــن نقاش أي  ــار الله لن نأنف ع ــاف" نحن يف أنص وأض
موضوع يطرح علينا، وسنخرب اللجنة بأي موضوع يقلقنا 

أو يزعجنا".
ــي قدمت خالل  ــالت الت ــات واملداخ ــدت الكلم ــا أك فيم
ــي يف مواجهة  ــدة الصف الوطن ــىل أهمية وح ــاع ع االجتم
ــذ أي مظهر للخالف ومتابعة تنفيذ مخرجات  العدوان ونب

لقاء العارش من رمضان.
.. ويعزي يف

ــي واالجتماعي يف  ــل الوطن ــة بالعم ــاة حافل ــد حي  بع
ــا عضو مجلس نواب وعضو مجلس  مختلف املواقع ومنه

استشاري سابق.
ــاد نائب رئيس املجلس السيايس األعىل يف الربقية  وأش
ــبامي  ــد الرحمن يحيى بن يحيى الش ــي بعثها إىل عب الت
ــادي وما  ــب الفقيد ودوره الدعوي واإلرش ــه، بمناق وإخوان
ــغلها..  ــة املناصب التي ش ــز يف كاف ــن عطاء متمي ــه م قدم
ــع  ــد الفقيد بواس ــر أن يتغم ــيل القدي ــه الع ــال إىل الل مبته
ــكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب  رحمته ويس

والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما بعث نائب رئيس املجلس السيايس األعىل الدكتور 
ــيل أحمد  ــاة يف وفاة ع ــزاء ومواس ــة ع ــوزة، برقي ــم لب قاس
السياغي نائب وزير الصناعة والتجارة األسبق، بعد حياة 

حافلة بالعطاء الوطني.
ــي بعث بها إىل وليد  ــاد الدكتور لبوزة يف الربقية الت وأش
عيل السياغي وإخوانه وكافة آل السياغي بمناقب الفقيد 
ــهاماته وأدواره الرائدة يف  ــة املخلصة وإس ومواقفه الوطني

خدمة الوطن من خالل املواقع واملناصب التي تقلدها.
وعرب نائب رئيس املجلس السيايس األعىل عن خالص 
ــاة ألرسة الفقيد يف هذا املصاب .. سائًال الله  العزاء واملواس
ــكنه  ــع الرحمة واملغفرة ويس العيل القدير أن يتغمده بواس

فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

غارات كثيفة للعدوان
ــعودي اإلماراتي  ــف العدوان الس ــن طريان تحال كما ش
ــة رصواح  ــة بمديري ــق متفرق ــىل مناط ــارات ع ــلة غ سلس
ــة يف املمتلكات  ــائر مادي ــبب يف خس محافظة مأرب ما تس

العامة والخاصة.
ــريان  ــن ط ــد ش ــة فق ــكرية ميداني ــادر عس ــا ملص وطبق
ــس 5 غارات عىل  ــعودي اإلماراتي أم تحالف العدوان الس
ــفرت عن أرضار  ــوزع بتعز أس ــد يف مديرية م ــكر خال معس
ــنه  ــآت واملمتلكات الخاصة والعامة، فضال عن ش يف املنش

غارتني عىل منطقة الهاميل يف املديرية ذاتها.
وحلق طريان تحالف العدوان السعودي اإلماراتي امش 
بكثافة فوق العاصمة صنعاء ومحيطها عىل علو منخفض 

وشن سلسلة غارات عىل مديرية نهم.
ــعودي أمس 7 غارات  ــن طريان العدوان الس وشماال ش
ــة  ــف ملرتزق ــناد زح ــة إلس ــع الحدودي ــراء البق ــىل صح ع

العدوان السعودي تكلل بالفشل.
ــارة عىل  ــة الظاهر وغ ــىل مديري ــارات ع ــن  4 غ ــا ش كم
ــف  ــع قص ــن م ــدة، بالتزام ــة صع ــدا بمحافظ ــة ش مديري

ــىل أنحاء  ــعودي ع ــنته كتائب العدوان الس ــي ش صاروخ
ــن أرضار يف العديد من  ــفرت ع ــة يف مديرية رازح أس متفرق

املنازل واملزارع والطرق.
ــس غاراته عىل  ــعودي أم ــدوان الس ــريان الع ــاود ط وع
مواقعه ومناطقه الحدودية حيث استهدف بخمس غارات 
منطقة وادي جارة يف جيزان يف محاولة لعرقلة تقدم قوات 

الجيش واللجان يف مناطق العمق السعودي.
ــع الطلعة  ــارات عىل موق ــريان العدوان 8 غ ــن ط كما ش

بنجران، يف ظل تحليق مكثف يف سماء املنطقة.
خسائر ثقيلة يف

ــن يف قصف  ــة آخري ــة مرتزق ــرصع وإصاب ــرية إىل م مش
ــراد جنوب  ــات محملة باألف ــتهدف أمس 4 آلي مدفعي اس

منطقة القرن بنهم.
وجاء ذلك فيما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي 
ــت  ــوم مباغ ــرون يف هج ــب آخ ــم وأصي ــي مرصعه اإلمارات
ــنته أمس قوات  الجيش واللجان الشعبية عىل مخابئ  ش
ــوف فيما تمكنت  ــة يف مديرية الغيل بمحافظة الج املرتزق
ــكرية تابعة  قوات  الجيش واللجان من إعطاب مدرعة عس

للمرتزقة يف وادي شواق باملديرية ذاتها.
وأكدت مصادر عسكرية ميدانية مرصع القائد امليداني 
ــيا املرتزقة يف العقبة املدعو حميد الخرايف مع أربعة  ملليش
ــس القوة املدفعية  ــنته أم من مرافقيه يف قصف مدفعي ش

للجيش واللجان استهدفت مخابئهم يف أسفل العقبة،
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــال الجي ــد أبط ــن ص وبالتزام
ــلة لكتائب العدوان السعودي واملرتزقة  محاولة زحف فاش
ــريان تحالف  ــناد جوي من ط ــراء البقع بإس ــاه صح باتج
ــة يف محاولة  ــارات عىل املنطق ــبع غ ــن س العدوان الذي ش

إلسناد زحف املرتزقة هناك.
ــارك عنيفة اندلعت بني  ــكرية إن مع وقالت مصادر عس
ــا دمرت  ــن املرتزقة كم ــىل وجرحى م ــت قت ــني أوقع الجانب

آليات وعربات عسكرية للعدو.
ــكرية ميدانية  ــادر عس ــدت مص ــأرب أك ــات م ويف جبه
ــراف  ــة يف أط ــلحي املرتزق ــن مس ــدد م ــة ع ــرصع وإصاب م

ــدة  ــا وح ــفة زرعته ــوة ناس ــري عب ــارب بتفج ــدرة بم املخ
ــكرية  ــة عس ــتهدفت آلي ــان اس ــش واللج ــة للجي الهندس
للمرتزقة، كما أكدت مرصع القائد امليداني ملليشيا املرتزقة 
ــلحيه بنريان  ــع عدد من مس ــوعي هباش م املدعو عيل ش

أبطال الجيش واللجان يف أطراف مديرية رصواح.
وأفاد مصدر عسكري ميداني بمرصع وإصابة عدد من 
ــم املرتزق محمد  ــلحي املرتزقة يف جبهة رصواح وبينه مس
ــرز القيادات امليدانية  ــح العامري الجهمي وهو من أب صال
ــة املرتزق محمد  ــة يف هذه الجبهة فضال عن إصاب للمرتزق

نارص العامري الجهمي.
ــش واللجان من  ــة التابعة للجي ــرق القناص ــت ف وتمكن
إسقاط خمسة من مسلحي املرتزقة يف عمليات نفذتها يف 

أنحاء متفرقة بمديرة رصواح.
ــة  ــوة املدفعي ــت الق ــوف دك ــة الج ــة محافظ ويف جبه
ــفل  ــس تجمعات ملرتزقة العدوان أس ــش واللجان أم للجي
ــة إصابات مبارشة  ــعف محقق ــة بمديرية خب والش العقب
ــعبية التي  ــان الش ــة الجيش واللج ــع مدفعي ــن م بالتزام
ــعودي  ــت أمس مواقع وتحصينات مرتزقة العدوان الس دك
ــة إصابات  ــاء محقق ــة البيض ــر بمحافظ ــة الزاه يف مديري

مبارشة.

البنوك وشركات
ــك األهيل  ــرض لها البن ــلح تع ــطو  املس ــات الس  بعملي

وقبلها السطو عىل مرصف العمقي للرصافة.
ــوك العاملة يف  ــرو البن ــس مدي ــاع عقده أم ــر اجتم وأق
ــة فروع البنوك العاملة  ــدن، وقف أعمال املقاصة بني كاف ع
يف عدن يف البنك املركزي اعتبارا من اليوم االثنني، مطالبني 
ــة يف املحافظة  ــارف العامل ــري الحماية للمص ــرضورة توف ب

وغريها من املحافظات الجنوبية.
وحذروا من خطوات تصعيدية يف األيام القادمة يف حال 
ــيا العميلة إجراءات  ــالل واملليش ــلطات االحت لم تبارش س
حاسمة  للحد من مظاهر االنفالت األمني وجرائم السطو 

عىل املصارف ورشكات الرصافة.
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