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"الثورة" /
ــزالـ  1 " تجمعا  ــش واللجان امس بصاروخ من طراز " زل ــوة الصاروخية للجي ــت الق دك
ملرتزقة العدوان السعودي االماراتي يف منطقة السابق بمديرية عسيالن بمحافظة شبوة .

ــائر  ــاب هدفه بدقة مكبدا فلول املرتزقة خس ــكرية أن الصاروخ أص ــادت مصادر عس وأف
كبرية.

الثورة-معني حنش
ــاع الخدمات اللواء عبدالعزيز محمود  زار وكيل وزارة الداخلية لقط
ــال رئيس  ــه األخ القائم بأعم ــة ومع ــزي باألمان ــجن املرك ــوظ الس محف
ــدي ومعه وكيل املصلحة العميد  ــجون العميد نارص اليزي مصلحة الس

عبدالله محمد الهادي ومعهم عدد من مدراء عموم املصلحة.
ــام إدارة اإلصالحية املركزية  ــتقبالهم مدير ع وخالل الزيارة كان باس
ــه عدد من  ــاح الديلمي جرى مناقش ــد عبدالفت ــإدارة العمي ــاء ب بصنع
ــا تعانيه من نقص  ــجناء وم ــجون والس ــع املتعلقة بقضايا الس املواضي
ــرث التنفيذ واألداء ومنها  ــة التي أثرت عىل آلية وتع ــادات املالي يف االعتم

الغذاء والدواء وسبل املعالجات.
وخالل زيارته تفقد وضع املركز الطبي واستمع إىل مالحظات األطباء 

والصعوبات التي يفتقدها املركز.
ــق عملهم ووعد  ــاكلهم وما يعي ــتمع إىل قيادة املصلحة ومش كما اس
بأن قيادة الوزارة الداخلية لديها توجهات بتذليل الصعوبات والعوائق 
ــني أداء أوضاع  ــة يف القيام بمهامها املنوطة لتحس ــي تواجه املصلح الت

السجناء والسجون.

وكيل وزارة الداخلية يزور اإلصالحية وكيل وزارة الداخلية يزور اإلصالحية 
المركزية بصنعاء ويعد باإلصالحاتالمركزية بصنعاء ويعد باإلصالحات

محافظات /سبأ
ــه  ــور عبدالل ــم الدكت ــة والتعلي ــر الرتبي ــب وزي ــد نائ تفق
الحامدي ومعه وكيل اول محافظة صنعاء حميد عاصم أمس 
ــدد من املراكز االمتحانية  ــري امتحانات الثانوية العامة يف ع س

باملحافظة.
ــة والتعليم ابراهيم  ــا ومعهما وكيل وزارة الرتبي حيث اطلع
ــباب باملحافظة طالب دحان  ــاع الرتبية والش رشف ووكيل قط
ــه  ،نموذجي ــر   اكتوب ــزي " 14  ــات بمرك ــري االمتحان ــىل س ع

عبداللطيف الحمد "  االمتحانيني بمديرية سنحان.
ــة باملحافظة هادي عمار  ــتمعوا من مدير مكتب الرتبي واس
ــود  ــول الجه ــيل ح ــن اىل رشح تفصي ــىل املركزي ــني ع والقائم

املبذولة إلنجاح العملية اإلمتحانية.
ــر الجهود  ــر أهمية تضاف ــب الوزي ــارة اكد نائ ــالل الزي وخ
ــل الظروف  ــيما يف ظ ــة اإلمتحانية س ــاح العملي ــان إنج لضم

االستثنائية الصعبة التي تعيشها البالد.
ــعار املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم  ودعا الجميع إىل استش
ــتوى التحصيل العلمي  إلنجاح االمتحانات كأداة لقياس مس
ــي يروج  ــرار وراء األكاذيب الت ــدم االنج ــالب وع ــا الط ألبنائن
ــده كل أبناء  ــتقبل األفضل الذي ينش لها أعداء النجاح واملس

الشعب اليمني من خالل تفوق ابنائنا الطالب.
ــىل معالجة كافة  ــرص الوزارة ع ــب الوزير إىل ح ــار نائ وأش
ــري االمتحانات  ــد تواكب س ــي ق ــالالت الت ــكاليات واالخت اإلش
ــتوى املديريات  ــىل مس ــة ع ــان ميداني ــود لج ــالل وج ــن خ م
ــارات ورصد أي  ــري االختب ــىل مراقبة س ــات تعمل ع واملحافظ
ــاذ  ــا واتخ ــة ملعالجته ــر يومي ــا يف تقاري ــع به ــالالت والرف اخت

اإلجراءات القانونية الالزمة ازاءها.
ــاخناً برقم " 01252732 "  وأضاف " كما خصصنا خطاً س
الستقبال البالغات املسؤولة والصادقة البعيدة عن املناكفات 
ــالالت يف أي مركز امتحاني  ــات املغرضة حول أي اخت والدعاي

ملعالجتها حرصا منا عىل مستقبل ابنائنا الطالب".
ــة صنعاء حميد عاصم   ــار وكيل اول محافظ من جانبه اش

ــف اللجان  ــله يف مختل ــوره سلس ــم بص ــارات تت اىل ان االختب
ــري االمتحانات من خالل  باملراكز االختباريه ، مؤكدا متابعة س

الزيارات امليدانية اليومية للمراكز اإلمتحانية.
ــة ومواقع  ــع اإللكرتوني ــن املواق ــدد م ــا تتناقله ع ــرب م واعت
ــي يف اطار  ــة إنما تأت ــار مفربك ــي من أخب ــل االجتماع التواص
حرب شعواء تسعى إلحباط ابنائنا الطالب وكادرنا التعليمي 

،مؤكدا استمرار العمليه التعليمية رغم انوفهم.
ــية بوزارة  ــر عام الصحة املدرس ــالل الزيارة مدي رافقهم خ
ــنحان  ــياني ومدير مديريه س ــة والتعليم عبدامللك الس الرتبي
ــل ومدير مكتب الرتبية باملديرية فهد  وبني بهلول أحمد نهش

مرشد وعدد من املسؤولني باملديرية .
وكان وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم ووكيل قطاع 
ــباب طالب دحان قد اطلعا عىل سري االمتحانات  الرتبية والش

بعدد من املراكز بمديريتي بني مطر وسنحان.
ــة باملحافظة  ــر مكتب الرتبي ــع عاصم ومعه مدي ــث اطل حي
ــزه بيت عذر  ــات بمركز الحم ــري اإلمتحان ــادي عمار عىل س ه
ــة والتعليم  ــب الرتبي ــر مكت ــل مدي ــن قب ــتمعني إىل رشح م مس
ــارات  االختب اداء  ــري  س ــن  ع ــي  الجعدب ــل  مقب ــه  باملديري

والصعوبات التي تواجهها.
ــي بهلول  ــنحان وبن ــه مدير مديرية س ــان ومع ــد دح وتفق
احمد طاهر نهشل سري االمتحانات بمركز املختار بدار سلم. 

ــي ..  ــز اإلمتحان ــاط باملرك ــن انضب ــوه م ــا ملس ــادوا بم وأش
ــة إلنجاح  ــوادر الرتبوي ــلطة املحلية والك ــود الس ــني جه مثمن

العملية اإلمتحانية.
كما تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان أمس سري 
إمتحانات الشهادة الثانوية يف عدد من املراكز بمديرية ذيبني.
ــات بمركز مجمع  ــري االمتحان حيث اطلع املحافظ، عىل س
ــالب واملعلمني إىل إيضاح حول  ــتمع من الط زايد الرتبوي، واس

الصعوبات التي تواجه العملية اإلمتحانية.
ــود إلنجاح االمتحانات  ــد املحافظ أهمية تضافر الجه وأك

خاصة يف ظل الظروف التي تمر بها البالد.

ــي.. مثمنا  ــز االمتحان ــاط باملرك ــتوى االنضب ــاد بمس وأش
ــة والكوادر الرتبوية إلنجاح العملية  جهود  قيادة مكتب الرتبي

اإلمتحانية.
ــن الجهد  ــد م ــذل املزي ــىل ب ــات ع ــالب والطالب ــث الط وح

واملثابرة لتحقيق أفضل النتائج.
رافقه مدير عام مديرية ذيبني سعد بختان.

ــن جانب آخر تفقدت وكيلة وزارة الرتبية والتعليم لقطاع  م
ــري اختبارات  ــورة إرشاق الحكيمي أمس س ــم الفتاة الدكت تعلي
الثانوية العامة يف عدد من املراكز االمتحانية بأمانة العاصمة. 
ــهداء  ــالل زيارتها ملركزي ش ــوزارة خ ــة ال ــتمعت وكيل واس
ــارث إىل رشح موجز من القائمني  ــبعني وجويرية بنت الح الس
ــواء املالئمة  ــود املبذولة لتوفري األج ــن حول الجه عىل املركزي

للطالب والطالبات. 
ــة تضافر الجهود لضمان  ــدت الدكتورة الحكيمي أهمي وأك
ــته  ــتوى االنضباط الذي ملس إنجاح االمتحانات، منوهة بمس

يف املركزين .
ــة األجواء وتخفيف الضغوط  ودعت أولياء األمور إىل تهيئ
ــتذكار ومراجعة  ــن اس ــا يمكنهم م ــم بم ــن أبنائه ــية ع النفس

دروسهم لحصد الدرجات العليا .
ــري االمتحان  ــة وزارة الرتبية عىل س ــت وكيل ــك اطلع إىل ذل
بمركز شهداء الجوية االمتحاني الذي تعرض محيطه لقصف 
طريان العدوان خالل تأدية الطالبات المتحان مادة الفيزياء. 

ــع أن طريان  ــي نورة زيل ــز االمتحان ــت مديرة املرك وأوضح
ــي الواقعة يف محيط املركز ما  ــتهدف قاعدة الديلم العدوان اس
أدى إىل حالة من االرتباك والخوف يف أوساط الطالبات، وقالت  
ــف وتهدئة الطالبات وبث  ــتطعنا احتواء املوق " الحمد لله اس

الطمأنينة يف نفوسهن وتشجيعهن عىل مواصلة االمتحان".
ــن  ومواصلته ــن  صموده ــز  املرك ــات  طالب ــدت  أك ــا  فيم  
ــم قائالت: "لن  ــدوان الغاش ــالة للع ــن، ووجهن رس المتحاناته
ــتكمال  ــز االمتحاني عن اس ــط املرك ــتهدافكم ملحي ــا اس يثنين

امتحاناتنا".
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"الثورة" /
ــط مدينة تعز  ــاء وس ــال التوتر يف أحي ــتمر ح اس
ــلحة  ــات بني الفصائل املس ــدد املواجه ــس مع تج أم
ــي يف  ــعودي االمارات ــدان الس ــف الع ــة لتحال املوالي
ــارع جمال عبد النارص وأحياء وسط املدينة لليوم  ش
ــة القتىل  ــت حصيل ــي رفع ــوايل والت ــىل الت ــي ع الثان
ــس برصاص  ــد مقتل مدني أم ــة بع ــني إىل أربع املدني
عشوائي ملسلحي املرتزقة، بالتزامن مع شن مليشيا 
ــاس حملة  ــوده أبو العب ــي الذي يق ــم اإلرهاب التنظي
دهم واعتقاالت يف قرية الجنان عزلة الرشاجة بجبل 
ــزب االصالح  ــوا منازل قادة يف ح ــيش حيث داهم حب
ــني  ــدم ب ــرصاع املحت ــار ال ــم يف إط ــوا أبناءه واعتقل

الفصيلني يف أحياء مدينة تعز.
ــيا  ــلحة أمس بني مليش وتجددت املواجهات املس
ــدة"  ــاة العقي ــم "حم ــب تنظي ــالح وكتائ ــزب االص ح
ــس يف حي دي لوكس  ــي العباس صباح أم ــادة أب بقي
وامتدت إىل شارع جمال وأطراف أحياء املسبح وحي 
ــبب يف مقتل 3  الضبوعة بعد يوم من القتال الذي تس

مدنيني عىل األقل وإصابة آخرين.
وقال سكان أن أحد مسلحي أبي العباس ويدعى 
ــي اندلعت أمس  ــى مرصعه يف املواجهات الت عزت لق
ــت العديد  ــال توتر ارغم ــط ح يف حي دي لوكس وس

ــال بعد  ــواق عىل االقف ــال التجارية يف األس ــن املح م
ــرش كتائب أبي العباس اإلرهابية مدرعات يف منطقة  ن
ــلحني يف املنطقة  ــرشات املس ــار ع ــات وانتش املواجه

املمتدة يف شارع جمال عبد النارص ومحيطه.
وتصاعد التوتر أمس يف أحياء مدينة تعز مع نرش 
ــكري أكرثهم من  ــزي عس ــيا ب ــادات املرتزقة مليش قي
ــلحي التنظيمات  ــيا التابعة للفار هادي ومس املليش
اإلرهابية املسيطرين عىل وحدات ما يسمى "الرشطة 
ــيما  ــكرية" يف مناطق مختلفة من املدينة وال س العس

ــلحني  ــالت توقيف واعتقال للمس ــد رشوعها بحم بع
بالهوية وطبقا للفصائل التي يتبعها املسلحون.

ــطون هذه الخطوة تطورا خطريا ربما  واعترب ناش
ــرصاع الدائر بني  ــر يف ال ــد حال التوت ــود إىل تصاع يق

فصائل مرتزقة العدوان السعودي االماراتي.
ــلحني  ــاهدوا عرشات املس ــال مواطنون إنهم ش وق
ــرنال عيل  ــني للج ــالح املوال ــزب االص ــيا ح من مليش
ــمايل املدينة  ــن ينترشون يف االحياء الواقعة ش محس
ــكرية  ــال كتائب الرشطة العس ــن اعتق ــط أنباء ع وس

ــات اإلرهابية املدعومة  ــي تضم أفرادا من التنظيم الت
ــمالية  ــرشت يف األحياء الش ــي انت ــارات والت ــن اإلم م
ــالح  ــزب االص ــيا ح ــي ملليش ــد امليدان ــة القائ للمدين

غزوان  املخاليف.
ــلحني  ــرشات املس ــة أن ع ــادر محلي ــادت مص وأف
ــرشوا باملقابل يف احياء  ــزوان املخاليف انت من اتباع غ
عصيفرة والتحرير األسفل ما اشاع حال توتر شديد 
ــط عمليات نزوح لبعض العائالت  يف هذه األحياء وس
ــات  ــرة املواجه ــع دائ ــن توس ــبا م ــرت تحس ــي ف الت

املسلحة بني هذه الفصائل.
ــكرية قادة  ــمى الرشطة العس ويدير كتائب ما يس
ــم القاعدة" وتنظيم  ــات إرهابية بينها تنظي يف تنظيم
ــارع  ــة الفنية بش " حماة العقيدة" وتتمركز يف املدرس

املرور بمدينة تعز.
ــتاذ صادق أمني  ــطون أمس صورة لألس ونرش ناش
ــوائي خالل املعارك  ــس الذي قيض برصاص عش مغل
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــل مرتزق ــني فصائ ــة ب املندلع
ــاص وصلت إىل غرفة  ــريين إىل أن  الرص ــة مش الجمع
ــخط  ــط حال س ــه وأصابته يف الرأس فاردته وس منزل
ــني جراء  ــا املدني ــد الضحاي ــن تصاعد عدي ــع م واس
ــة يف هذه  ــل املرتزق ــني فصائ ــة ب ــات الداخلي الرصاع

املحافظة.

تحالف المرتزقة نشر دوريات العتقاالت بالهوية ومليشيا تحالف المرتزقة نشر دوريات العتقاالت بالهوية ومليشيا 
أبو العباس قطعت بعض الشوارع و نشرت مدرعاتأبو العباس قطعت بعض الشوارع و نشرت مدرعات

قتلى ومصابون في دوامة حرب الشوارع المستمرة بأحياء تعز قتلى ومصابون في دوامة حرب الشوارع المستمرة بأحياء تعز 

صنعاء //سبأ
ــط  التخطي ــر  وزي ــى  التق
ــز  العزي ــد  عب ــدويل  ال ــاون  والتع
الكميم أمس ممثلة صندوق األمم 

املتحدة للسكان ”انجايل سني“.
ويف اللقاء أكد وزير التخطيط 
ــرص حكومة  ــاون الدويل ح والتع
ــز  تعزي ــی  عل ــي  الوطن ــاذ  اإلنق
ــم  األم ــدوق  صن ــع  م ــاون  التع
ــهيل عمل  ــكان وتس املتحدة للس

مشاريع األمم املتحدة يف اليمن.
ــتعرض مجمل التحديات  واس
ــة  الناجم واألرضار  ــات  والصعوب
ــتمرار العدوان السعودي  عن إس
ــبب يف فرض  األمريكي والذي تس
ــة  ــات الكارثي ــن التداعي ــد م املزي
علی األوضاع اإلنسانية للسكان 

.
ولفت الوزير الكميم إلی أهمية 
ــدة بواجبها  ــالع األمم املتح اضط
ــدوان  الع ــاف  إيق يف  ــاني  اإلنس
ــار املفروض من دول  ورفع الحص
ــة  املالح ــة  حرك ــی  عل ــدوان  الع

ــدويل  ــاء ال ــار صنع ــة بمط الجوي
واملوانئ البحرية اليمنية.

ــالة  رس ــال  بإيص ــب  وطال
ــن وما لحق  ــات اليم أطفال وأمه
ــاق لألرواح  ــالد من دمار وإزه بالب
ــافر  الس العدوان  ــتمرار  جراء اس

للمجتمع الدويل .
ــة  ممثل ــادت  أش ــا  جهته ــن  م
ــكان  ــم املتحدة للس صندوق األم
يف  ــي  اليمن ــعب  الش ــود  بصم
ــتثنائية  ــروف االس ــة الظ مواجه

ــا البالد  ــر به ــي تم ــة الت والصعب
ــي  الت ــة  العدواني ــرب  الح ــراء  ج
ودول  ــعودية  الس ــنها  تش

التحالف.
ــة صندوق األمم  وأطلعت ممثل
ــكان وزير التخطيط  املتحدة للس
ــل  ــی مجم ــی عل ــاون الدول والتع
ــذة  املنف ــاريع  واملش ــطة  األنش
ــة  كاف يف  ــدوق  الصن ــل  قب ــن  م
املحافظات اليمنية عدا سقطرى 
ــاريعه  ومش ــدوق  الصن ــود  وجه
ــة  بالصح ــة  التوعي ــال  مج يف 
ــة الكولريا من  ــة ومكافح اإلنجابي
ــورات  ــرش وتوزيع الربوش خالل ن
ــات الحوامل واألطفال  عىل األمه
ــذا الوباء إلی  لتجنب العدوى به
ــب توزيع حقيبة الكرامة عرب  جان

اتحاد نساء اليمن .
ــاعد  ــرض اللقاء الوكيل املس ح
ــيل  ع ــدويل  ال ــاون  التع ــاع  لقط
ــن املعنيني يف  ــي وعدد م الكحالن

الوزارة.

وزير التخطيط يطالب األمم المتحدة برفع وزير التخطيط يطالب األمم المتحدة برفع 
الحصار المفروض على مطار صنعاءالحصار المفروض على مطار صنعاء

التقى ممثلة الصندوق األممي للسكان:التقى ممثلة الصندوق األممي للسكان:

صنعاء /سبأ
ــالل اإلرسائييل  ــواب إغالق قوات االحت ــتنكر مجلس الن اس
ــع رفع اآلذان  ــس األول الجمعة ومن ــوم أم ــجد األقىص ي للمس
ــجد من الدخول ومنع  ــن مآذنه وكذا منع أئمة وخطباء املس م

الفلسطينيني من الصالة فيه.
ــذه  ــس ه ــه أم ــادر عن ــان ص ــواب يف بي ــس الن ــرب مجل واعت
ــبوقة منذ االحتالل اإلرسائييل ملدينة  اإلجراءات بأنها غري مس
القدس عام 1967 م .. مؤكدا رفض مجلس النواب اليمني لهذه 

اإلجراءات اإلرسائيلية .
ووصف مجلس النواب هذه اإلجراءات التي تقوم بها قوات 
ــة .. مؤكدا أن ذلك  ــات الجماعي ــالل اإلرسائييل بالعقوب اإلحت

غري مربر عىل اإلطالق.
ــجل  ــراءات تضاف إىل س ــذه اإلج ــس إىل أن ه ــار املجل وأش
ــلطات اإلرسائيلية الطويل من االنتهاكات والجرائم بحق  الس

األرض واملقدسات والشعب الفلسطيني .
ــتغالل  ــل اس ــة إرسائي ــن محاول ــواب م ــس الن ــذر مجل وح
ــذ  لتنفي ــي  العرب ــن  الوط ــض دول  ــة يف بع الجاري ــداث  األح
ــجد األقىص  ــدس الرشيف واملس ــدي يف الق ــا التهوي مخططه

املبارك .
ــتهجن وقوف بعض الدول العربية واإلسالمية املتفرج  واس
عىل إغالق املسجد األقىص والذي يعترب حدثا إجراميا خطريا.

ــدول مكتوفة األيدي  ــك ال ــدد إىل وقوف تل ــت بهذا الص ولف

ــعب اليمني من  ــن عىل الش ــرية تجاه العدوان الذي يش والبص
ــعودية دون أن تحرك  ــادة الس ــف العدوان بقي ــل دول تحال قب
ــه ورفع الحصار  ــدوان وتطالب بإيقاف ــن هذا الع ــاكناً أو تدي س
ــس وهدم  ــن قتل النف ــببه م ــري والجوي ملا يس ــربي والبح ال
ــل والصواريخ  ــببه القناب ــاكنيها وكذا ما تس ــاكن عىل س املس
واألسلحة التي تستخدمها دول العدوان من تأثري عىل البيئة 

أدت إىل إنتشار الكولريا وغريها من األمراض.
ــف التي  ــداث العن ــن أن أح ــواب م ــس الن ــذر مجل ــا ح كم
ــكرية ستدفع باتجاه  ــها الكيان الصهيوني وآلته العس يمارس
تقويض الجهود اإلقليمية والدولية املبذولة لتشجيع الطرفني 
ــات وإحياء  ــتئناف املفاوض ــطيني واإلرسائييل عىل اس الفلس

عملية السالم.

البرلمان يحذر من استغالل الكيان الصهيوني لألحداث البرلمان يحذر من استغالل الكيان الصهيوني لألحداث 
في المنطقة وتنفيذ مخطط تهويد القدسفي المنطقة وتنفيذ مخطط تهويد القدس

استنكر اغالق المسجد األقصى:استنكر اغالق المسجد األقصى:

صنعاء - سبأ:
ــالة إىل  ــواب رس ــه مجلس الن وج
ــول  ح ــي  األمريك ــواب  الن ــس  مجل
قراري املجلس اللذين قضيا بإيقاف 
ــه  تقدم ــذي  ال ــتي  اللوجس ــم  الدع
ــة لدول  ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــن  ــىل اليم ــدوان ع ــف يف الع التحال
ــات تموين طائرات  ــذا وقف عملي وك
ــاركتني يف  ــعودية واإلمارات املش الس
العدوان الظالم عىل اليمن، يف ما ييل 

نصها :
عرب مجلس النواب يف الجمهورية 
ــره ملوقف مجلس  ــة عن تقدي اليمني
ــدة  املتح ــات  الوالي يف  ــواب  الن
إيقاف  ــراري  بق ــة واملتمثل  األمريكي
ــه  تقدم ــذي  ال ــتي  اللوجس ــم  الدع
ــة لدول  ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــن  ــىل اليم ــدوان ع ــف يف الع التحال

ــن الطائرات  ــاف عمليات تموي وإيق
ــاركة يف  ــة املش ــعودية واإلماراتي الس

العدوان .
ولفت مجلس النواب إىل أن هذين 
ــس النواب  ــذا يف مجل ــن اتخ القراري
ــا  كم ــاحقة،  س ــة  بأغلبي ــي  األمريك
أكدت ذلك وسائل اإلعالم املختلفة .
ــذا  ــواب أن ه الن ــس  ــرى مجل وي
ــد أن رأى  ــراء الصائب يأتي بع اإلج
مجلس النواب األمريكي أن العدوان 
ــذي تدعمه بالده ظالم وغري عادل  ال
وليس له أي مربر قانوني أو إنساني 
ــارك الواليات  ــرتض أن ال تش وكان يف
ــذا  ه ــم  دع يف  ــة  األمريكي ــدة  املتح
ــد طال أمد  ــن البداية، وق ــدوان م الع
ــعت رقعة تأثرياته  هذا العدوان واتس
ــار  ــة ومنها انتش ــانية والبيئي اإلنس
ــة واألمراض الفتاكة والخطرية  األوبئ

ــاء الكولريا، كما أدى  ويف مقدمتها وب
ــل عرشات اآلالف من  العدوان إىل قت
ــال  األطف ــن  م ــم  معظمه ــني  املواطن
والشيوخ والنساء وهدم املنازل عىل 
ساكينها وتدمري العديد من املنشآت 
ــدوان  الع ــة، والزال  ــة والعام الخاص

يحصد الكثري من ذلك .
ــواب يف الجمهورية  الن ــس  ومجل
ــواب  ــس الن ــكر مجل ــة إذ يش اليمني
األمريكي وخاصة الذين تبنوا هذين 
ــة متابعة  ــو إىل رسع ــن، يدع القراري
تنفيذهما من قبل حكومتهم، ويدعو 
ــاء يف تحالف العدوان  الدول األعض
ويف مقدمتها السعودية واإلمارات إىل 
إيقاف العدوان الظالم وفك الحصار 
ــر  ــوي الجائ ــري والج ــربي والبح ال
ورفع الحظر عن مطار صنعاء وعدم 

املساس بميناء الحديدة .

مجلس النواب يرحب بقراري مجلس النواب األمريكي حول إيقاف المشاركة في الحرب على اليمنمجلس النواب يرحب بقراري مجلس النواب األمريكي حول إيقاف المشاركة في الحرب على اليمن

لــمــرتــزقــة  ــات  ــع ــم ــج ت ــر  ــعــث ب  " لــمــرتــزقــة    ــات  ــع ــم ــج ت ــر  ــث ــع ب  "   ١١  - - زلــــــزال  زلــــــزال 
شبوة    - عسيالن  ــي  ف الــســعــودي  شبوة  الــعــدوان   - عسيالن  ــي  ف الــســعــودي  الــعــدوان 
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توزيع توزيع ٤٠٠٤٠٠ حقيبة للنازحات  حقيبة للنازحات 
بمديرية جحانة بصنعاءبمديرية جحانة بصنعاء

صنعاء / سبأ 
ــس 400 حقيبة  ــاء أم ــة صنع ــن بمحافظ ــاء اليم ــاد نس وزع اتح
ــة الرابعة من  ــة جحانة ضمن املرحل ــات واملترضرات بمديري للنازح

توزيع حقيبة الكرامة بتمويل صندوق األمم املتحدة للسكان.
ــة حورية جار الله أن  ــاء اليمن باملحافظ وأكدت رئيس اتحاد نس
ــتهدف توزيع ألفني حقيبة للنازحات بمديريات  املرحلة الرابعة تس
ــنحان وبني مطر ..مثمنة دعم  جحانة وأرحب وهمدان والطيال وس

صندوق األمم املتحدة للسكان يف هذا الجانب.
ــام اإلتحاد لتقديم  ــهيل مه ونوهت بجهود قيادة املحافظة يف تس

خدمات إنسانية للمترضرات.
ــاري بجهود  ــة محمد البش ــام مديرية جحان ــاد مدير ع فيما أش
ــاء اليمن باملحافظة يف تخفيف معاناة النازحات وخاصة  اتحاد نس

يف ظل الظروف التي تمر بها البالد.

٥٣١٥٣١ أسرة تستفيد من السلة  أسرة تستفيد من السلة 
الغذائية بالجوفالغذائية بالجوف

الجوف/ سبأ
ــتفادت 531 أرسة من األرس النازحة واألشد فقراً بمديرية خب   اس
ــعف بمحافظة الجوف من مرشوع السلة الغذائية الذي نفذته  والش
ــن منظمة الهجرة  ــات بتمويل م ــة للحقوق والحري ــة الوطني املنظم

الدولية.
ــات اإلغاثية للتدخل العاجل  ودعا القائمون عىل املرشوع املنظم
ــرا نتيجة الوضع  ــد فق ــف من معاناة النازحني والفئات األش للتخفي
ــعودي  ــدوان الس ــل الع ــة يف ظ ــه املحافظ ــذي تعيش ــاوي ال املأس

األمريكي.


