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جيزان : 
ــرشق  امل ــز  مرك ــىل  ع ــي  مدفع ــف  قص  -

العسكري يف قطاع الداير
ــدف  ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــر بعدد من  ــري يف الداي ــز املرشق العسك مرك

القذائف
- استهداف تجمعات للمرتزقة يف الطوال 

عسري : بعدد من قذائف املدفعية
ــدف  ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــات ملرتزقة الجيش السعودي يف التبة  تجمع

السوداء بمنفذ علب
- استهداف تجمعات الجنود السعوديني 

يف الجمارك بعدد من قذائف املدفعية 
نجران : - قنص جندي سعودي غرب الربوعة

ــش  ــة الجي ــات ملرتزق ــداف تجمع - استه
ــن صواريخ  ــني بصلية م ــودي يف ذو رع السع

الكاتيوشا محققة إصابات مبارشة

الجوف : 
ــة هجومية عىل مواقع املرتزقة  - عملي
ــون وسقوط  ــة قعيطة بمديرية املت يف تب

قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــش واللجان  ــة للجي ــة مباغت - عملي
ــالن يف  ــرب الس ــة غ ــع املرتزق ــىل مواق ع
ــة املصلوب أدت إىل قتىل وجرحى  مديري

يف صفوفهم
نهم :

ــش واللجان  ــة هجومية للجي - عملي
يف  ــة  املرتزق ــوف  صف يف  ــىل  قت ــف  تخل

منطقة القرن بمديرية نهم
تعز : 

-إطالق صاروخ صمود عىل تجمعات 
ــرس يف  ــر يف ــدوان يف معسك ــة الع مرتزق

مديرية جبل حبيش
يف  ــة  املرتزق ــات  تجمع ــداف  استه  -
ــدد من قذائف  ــيل شمال يختل بع الهام

املدفعية
ــة يف  ــات للمرتزق ــداف تجمع - استه
ــام والسلسلة الجبلية يف ذوباب  تبة االم

بعدد من صواريخ الكاتيوشا
البيضاء : 

ــات  تجمع ــىل  ع ــي  مدفع ــف  قص  -
املرتزقة يف مديرية الزاهر

ميدي :
- استهداف تجمعات للمرتزقة شمال 
صحراء ميدي بعدد من قذائف املدفعية
ــن املرتزقة شمال صحراء  - قنص 5 م

ميدي بنريان الجيش واللجان الشعبية
مارب : 

- إعطاب آلية تابعة للمرتزقة من قبل 
وحدة القناصة يف مديرية رصواح

شبوة : 
- إعطاب آلية ملرتزقة العدوان وقنص 
ــوال  ــة ط ــا يف منطق ــىل متنه ــزق ع مرت

السادة بمديرية عسيالن
الضالع : 

ــش واللجان الشعبية  - مدفعية الجي
ــن بمديرية  ــر الصدري تستهدف معسك

مريس

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة : 
ــن 6 غارات عىل  ــريان العدوان يش - ط
ــداد  والس ــة  ومريصغ ــان  الثعب ــق  مناط

بمديرية باقم
ــارات لطريان العدوان السعودي  - 4 غ
ــع بمديرية  ــة البق ــي عىل منطق األمريك

كتاف
- قصف صاروخي ومدفعي سعودي 
ــخ والبقعة  ــدف منطقتي آل الشي يسته

بمديرية منبه
ــارات لطريان العدوان السعودي  - 5 غ
ــارة بمديرية  ــىل منطقة االم األمريكي ع

كتاف
ــودي  ــدوان السع ــريان الع ــارة لط - غ

األمريكي عىل مديرية شدا
حجة : 

ــدوان السعودي  ــان لطريان الع - غارت
ــة  ــة دوار بمديري ــىل منطق ــي ع األمريك

مستبأ
- طريان العدوان السعودي األمريكي 
ــي حرض  ــىل مديريت ــارة ع ــن  14 غ يش

وميدي
الحديدة : 

ــدوان السعودي  ــان لطريان الع - غارت
ــي عىل الخط العام بمنطقة باب  األمريك
ــع شبه كيل للخط  ــة ما أدى إىل قط الناق

الرابط بني صنعاء والحديدة
تعز : 

ــدوان عىل مفرق  ــان لطريان الع - غارت
املخا وخسائر يف ممتلكات املواطنني

مارب : 
ــارات لطريان العدوان السعودي  - 4 غ

األمريكي عىل مديرية رصواح
جيزان : 

ــودي  ــدوان السع ــريان الع ــارة لط - غ
األمريكي عىل وادي جارة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء/ سبأ
ــني عام املجلس   ناقش أم
ــة  العاصم ــة  بأمان ــيل  املح
ــان أمس  ــد جمع ــني محم أم
ــاد  ــة اإلتح ــة بعث ــع رئيس م
ــن ماريا  ــي لدى اليم األوروب
ــي  اإلنسان ــع  الوض ــا  انتون
ــة  العاصم ــا  به ــر  تم ــذي  ال
ــرار  استم ــراء  ج ــاء  صنع

العدوان والحصار.
ــرق اللقاء إىل جوانب  وتط
ــات  املنظم ــني  ب ــق  التنسي
ــي  ــاد األوروب ــة لالتح التابع
ــة  اإلنساني ــاع  األوض ــاه  تج
ــوى  مست ــىل  ع ــة  واإلغاثي
ــا يعزز  ــة وبم ــة العاصم أمان
من أداء القطاعات الخدمية 
ــة  والصحي ــة  والتنموي
والتعليمية ويمكن املنظمات 
ــي  اإلنسان ــا  دوره أداء  ــن  م

بالشكل املطلوب.
ــني  أم ــرب  اعت ــاء  اللق ويف 
ــاء  صنع ــة  العاصم ــيل  مح
ــة بعثة  ــارة األوىل لرئيس الزي
ــدى  ل ــي  األوروب ــاد  اإلتح
ــة العدوان  ــذ بداي ــن من اليم
ــة  ــارس 2015م، فرص يف 26 م
ــم  ــب لحج ــن كث ــالع ع لإلط
الدمار والخراب التي تسبب 
ــريه للبنية  ــدوان وتدم به الع
التحتية واالقتصادية لليمن 
ــن عامني  ــرث م ــدى أك عىل م

وأربعة أشهر .
ــم الوضع  ــار إىل تفاق وأش
اإلنساني واملعاناة املعيشية 
يتجرعها  التي  واالقتصادية 
ــرار  استم ــل  ،بفع ــن  املواط
السعودي  ــدوان  الع تحالف 
ــرا وبحرا  ــاره الجائر ب وحص
ــات  مرتب ــاع  وانقط ــوا،  وج
ــرشة أشهر بعد  ــني لع املوظف
ــك املركزي إىل  ــرار نقل البن ق

عدن.
ــان  جمع ــرض  واستع
الصعوبات التي تعاني منها 
ــف  بمختل ــة  العاصم ــة  أمان
مديرياتها يف توفري الخدمات 
يف  ــني  للمواطن ــة  الرضوري

املجاالت اإلنسانية  مختلف 
ــة والخدمية بسبب  واالغاثي
ــر لكثري من  ــور املستم التده
ــة الصحة  ــات خاص القطاع
ــاه  واملي ــة  والنظاف ــم  والتعلي

والرصف الصحي وغريها.
ــاء التي  ــرق إىل األعب وتط
ــة  املحلي ــة  السلط ــه  تواج
ــراء  ج ــة  العاصم ــة  أمان يف 
ــن  م ــري  كث ــزوح  ن ــرار  استم
ــف  مختل ــن  م ــني  املواطن
ــل  شك ــا  مم ــات  املحافظ
ــىل الخدمات  ضغطا كبريا ع
ــارب ستة  يق ــا  مل ــة  الرضوري
ــن قاطني العاصمة  ماليني م

يف ظل شحة املوارد املالية.
ــيل  ــام مح ــني ع ــا أم ودع
ــاء منظمات  ــة صنع العاصم
ــدة إىل االضطالع  األمم املتح
ــة  اإلنساني ــم  بمسؤولياته
ــع معاناة الشعب اليمني  لرف
وتكثيف أنشطتها وبرامجها 
ــة  واإلنساني ــة  االغاثي
والخدمية والصحية يف كافة 
ــة  العاصم ــة  أمان ــات  مديري
ــل بمكافحة  ــة ما يتص خاص
ــا  ومنه ــراض  واألم ــة  األوبئ
ــدد  ــل ع ــي وص ــريا الت الكول
الحاالت املصابة يف مديريات 
ــة إىل ما يقارب 51 ألف  األمان

حالة.
ــة بعثة  ــت رئيس فيما دع
ــدى  ل ــي  األوروب ــاد  االتح
اليمن ماريا انتونا إىل رضورة 
ــاء الدويل  ــار صنع ــح مط فت
ــوة  ودع ــرب  الح ــاف  وإيق
ــة  ــراف إىل طاول ــع األط جمي

الحلول  ــاد  وإيج املحادثات 
ــن شأنه رفع  السياسية ملا م
ــة واملعاناة  ــة اإلنساني الكارث
ــب  الشع ــا  به ــر  يم ــي  الت

اليمني.
وأكدت أن مهمتها الحالية 
ــود  وجه دور  ــل  تفعي ــي  ه
يف  ــي  األوروب ــاد  االتح دول 
اإلنساني  ــع  الوض ــني  تحس
ــف املعاناة  ــن وتخفي يف اليم
ــن  م ــي  اليمن ــب  الشع ــن  ع
خالل التواصل والتعاون مع 
ــات املعنية يف الحكومة  الجه

والسلطة املحلية بصنعاء.
ــا انتونا اىل  ــارت ماري وأش
أن االتحاد األوروبي سيقوم 
ــاف  ــدة إليق ــي حمي بمساع
الحرب و التواصل مع جميع 
األطراف بما فيها السعودية 
يف  ــم  يسه ــا  بم ــارات،  واإلم
ال  ــل  شام ــاق  باتف ــروج  الخ
ــن  ــربة ع ــي أحدا..مع يستثن
ــي من  ــاد األوروب ــق االتح قل
ــع اإلنساني يف  ــم الوض تفاق
ــع انتشار  ــة م ــن، خاص اليم
ــا  أبرزه ــة  واألوبئ ــراض  األم
ــاء الكولريا وانتشار  تفيش وب

سوء تغذية.
ــل أول  ــاء وكي ــرض اللق ح
ــة محمد رزق  ــة العاصم أمان
ــة  األمان ــل  ووكي ــي  الرصم
ــة  ــة فتحي ــؤون القانوني للش
ــس  رئي ــب  ونائ ــع  عبدالواس
ــي  األوروب ــاد  االتح ــة  بعث
ــام  ــر ع ــوا ومدي ــون بيلك رام
العالقات بديوان األمانة فؤاد 

القدمي.

جمعان يطلع رئيسة البعثة األوروبية على معاناة جمعان يطلع رئيسة البعثة األوروبية على معاناة 
المواطنين جراء الحصار والعدوان على اليمن المواطنين جراء الحصار والعدوان على اليمن 

صنعاء /سبأ
ــدة أمس برئاسة  ــواب يف جلسته املنعق ــدأ مجلس الن ب
ــس مناقشة مرشوع  ــي رئيس املجل ــى عيل الراع األخ يحي
ــان والذي يحتوي  ــدوق مكافحة الرسط ــون إنشاء صن قان
ــول، تناولت  ــة فص ــىل خمس ــادة موزعة ع ــني م ــىل ثالث ع
ــداف واالختصاصات  ــة والتعاريف واإلنشاء واأله التسمي
ــوارده ونظامه وأحكام  ــة وإدارة الصندوق وم ــام العام وامله

ختامية.
ــاء املطروحة  ــة ومالحظات األعض ــار تقرير اللجن وأش
ــدوق يسمى  ــب هذا القانون صن ــأ بموج ــه إىل أن ينش علي
ــع بشخصية اعتبارية  ــدوق مكافحة الرسطان " يتمت "صن
ــالل مايل وإداري ويخضع إلرشاف وزير الصحة  ذات استق

العامة والسكان.
ــاء الصندوق إضافة ودعما لجهود  واعترب التقرير إنش
الحكومة يف مكافحة الرسطان وليس بديال عنها وال يعفيها 
ــان وال يعفي الحكومة  ــن مسؤوليتها تجاه مرىض الرسط م
ــم ملراكز  ــات والدع ــد املوازن ــة من رص ــوزارة املالي ــة ب ممثل
ــيس للصندوق أمانة  ــان ويكون املركز الرئي مكافحة الرسط
ــروع يف املحافظات  ــه إنشاء ف ــاء ويجوز ل ــة صنع العاصم

بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس النواب.
ــس يف  ــاء املجل ــات أعض ــة ومالحظ ــت اللجن وأوضح
ــه واإلسهام يف  ــان والوقاية من ــة الرسط ــر أن مكافح التقري
ــع والربامج املتعلقة بمكافحة  إنشاء ودعم املراكز واملشاري
ــة  ــة ملكافح ــة الوطني ــاً لإلسرتاتيجي ــي طبق ــان يأت الرسط
ــري األدوية واملستلزمات واألجهزة  الرسطان وكذا دعم وتوف
ــة لتشخيص ومعالجة الرسطان يف  واملعدات الطبية الالزم
ــاث والدراسات  ــل الربامج واألبح ــز الحكومية وتموي املراك
ــاً لإلمكانيات  ــان وفق ــة الرسط ــة بمكافح ــة املتعلق العلمي

املتاحة للصندوق.
ــود  ــاء إىل أن جه ــات األعض ــة ومالحظ ــت اللجن ولفت
ــة الرسطان تتضمن املساهمة يف دعم برامج تدريب  مكافح
ــان واإلسهام  ــة يف مكافحة الرسط ــوادر العامل ــل الك وتأهي
ــة  ملكافح ــل  الشام ــي  املرجع ــي  الوطن ــز  املرك ــاء  إنش يف 
ــه يف املحافظات,  ــز فرعية ل ــان, وإقامة مراك وعالج الرسط
ــن خالل توفري الوسائل  ــم خدمة متكاملة للمرىض م لتقدي
التشخيصية والعالجية الالزمة والتغذية والسكن للمرىض 
ــا يمكن الكادر الصحي  ــالل فرتة التشخيص والعالج بم خ
ــاع ويضمن  ــة دون انقط ــط العالجي ــال الخط ــن استكم م

حصول مرىض الرسطان عىل أفضل النتائج.
ــن قبل  ــت م ــي طرح ــات الت ــة واملالحظ ــرت اللجن وذك
ــدوق إىل أن الصندوق  ــام الصن ــاء املجلس بشأن مه أعض
ــط  ــات والخط ــرتح السياس ــه يق ــق أهداف ــل تحقي يف سبي
ــة تحصيل املوارد  ــة املتعلقة بعمل الصندوق ومتابع العام

ــا تحدده الالئحة  ــا يف هذا القانون وفقاً مل املنصوص عليه
ــاث العلمية املتعلقة  ــذا يقرتح املشاريع والربامج واألبح وك
ــز  ــم املراك ــاء ودع ــة يف إنش ــان واملساهم ــة الرسط بمكافح
ــالج باإلضافة  ــة يف التشخيص والع ــة املتخصص الحكومي
إىل تدريب وتأهيل الكوادر املتخصصة باملكافحة واإلسهام 
ــة وخدمة مرىض  ــة التي تستهدف رعاي يف تمويل األنشط

الرسطان .
ــق مع  ــدوق التنسي ــام الصن ــن مه ــر أن م ــني التقري وب
املؤسسات والرشكات واملنشآت العاملة يف املجاالت واملهن 
ــان التخاذ  ــورة لإلصابة بالرسط ــل عوامل خط ــي تشك الت
ــه وإبرام العقود  ــري الالزمة للوقاية من االحتياطات والتداب
ــدوق واستثمار  ــات املتعلقة بنشاط وعمل الصن واالتفاقي
ــرادات وأموال الصندوق يف مشاريع استثمارية  جزء من إي
ــة وزيادة موارده وتحقيق الفائدة  مجدية وآمنة تكفل تنمي
ــود فائض يف املوارد  ــن من خدماته رشيطة وج للمستفيدي
ــاة أحكام  ــان ومراع ــات مرىض الرسط ــة احتياج ــد تلبي بع
ــم  ــة لدع ــة الالزم ــات واألنشط ــة الفعالي ــادة(4) وإقام امل

وتنمية موارد الصندوق.
ــدوق اعتربته  ــس إدارة الصن ــق بمهام مجل ــا يتعل وفيم
ــل أعضاء  ــات من قب ــه من مالحظ ــرح علي ــة وما ط اللجن
ــدوق يمارس  ــة العليا للصن ــة اإلداري ــو السلط املجلس ه
وضع السياسة العامة له واعتماد الخطط والربامج املنفذة 
ــىل تنفيذها واملوافقة عىل مشاريع الربامج  لها واإلرشاف ع
ــات العلمية املتعلقة بمكافحة الرسطان  واألبحاث والدراس

والوقاية منه .
ــرار  إق ــدوق  الصن إدارة  ــس  مجل ــام  مه ــن  م أن  ــا  كم
ــط والربامج  ــا وإقرار الخط ــة الالزمة له ــات املالي املخصص
ــة لعمله ومناقشة وإقرار مرشوع امليزانية السنوية  السنوي

ــىل مركزه املايل وإقرار  ــه والحساب الختامي واملصادقة ع ل
ــة املنظمة لعمل الصندوق  ــح املالية واإلدارية والفني اللوائ
ــدوق واملوافقة عىل  ــة التنظيمية للصن ــا يف ذلك الالئح بم
ــاب مربرة  ــرتاح إقالته، ألسب ــذي واق ــر التنفي ــح املدي ترشي

رشيطة موافقة ثلثي أعضاء املجلس عىل األقل .
وتتضمن مهام مجلس إدارة الصندوق دراسة ومناقشة 
ــزه املايل  ــدوق ومرك ــة الصن ــن أنشط ــة ع ــر الدوري التقاري
ــات وكذا  ــرارات والتعليم ــا من الق ــزم بشأنه ــاذ ما يل واتخ
ــة لدعم  ــات واألنشطة الالزم ــة الفعالي ــىل اقام ــة ع املوافق
ــار جزء  ــىل استثم ــة ع ــدوق واملوافق ــوارد الصن ــة م وتنمي
ــع استثمارية  ــاالت ومشاري ــدوق يف مج ــوال الصن ــن ام م
ــددة ومجدية رشيطة وجود فائض يف املوارد بعد تلبية  مح
ــادة (4)  ــاة أحكام امل ــان ومراع ــرىض الرسط ــات م احتياج
ــود التي يكون  ــات والعق ــىل االتفاقي ــب املوافقة ع إىل جان
ــرع أو أكرث  ــىل إنشاء ف ــا واملوافقة ع ــاً فيه ــدوق طرف الصن
للصندوق يف أًي من محافظات الجمهورية وإقرار اللوائح 
ــة لعملها وأي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطه  املنظم

أو بمقتىض القوانني والترشيعات النافذة.
ــة مواد مرشوع  ــل املجلس مناقشته لبقي هذا وسيواص

هذا القانون يف جلساته القادمة.
ــه باستعراض محرض  ــان املجلس قد استهل جلست وك
ــل أعماله صباح  ــق عليه، وسيواص ــه السابقة وواف جلست

اليوم الثالثاء بمشيئة الله تعاىل .
ــؤون مجليس النواب والشورى  حرض الجلسة وزير ش
ــة ومستشار وزير الصحة  ــور عيل عبدالله أبو حليق الدكت
العامة الدكتور غازي أحمد إسماعيل ومدير عام مكافحة 
ــم الكحالني  ــي الدكتور عبدالحكي ــد الوبائ أمراض الرتص

وعدد من املسؤولني بوزارة الصحة العامة.

"النواب" يبدأ بمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان"النواب" يبدأ بمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــل رئي استقب
ــور عبدالعزيز صالح بن حبتور،  الدكت
ــة االتحاد  ــاء رئيسة بعث ــس بصنع أم
ــا كاالفو  ــن أنتوني ــدى اليم ــي ل األورب

برتا .
جرى خالل اللقاء مناقشة عالقات 
ــن واالتحاد األوروبي  التعاون بني اليم
ــق  وتنسي ــة،  اإلنساني ــب  الجوان يف 
الجهود تجاه املشاريع املزمع تنفيذها 
ــي وذلك عىل  ــاد األورب ــن قبل االتح م
ــرار االتحاد باستئناف برامجه  ضوء ق
ــة ومراعاة الجوانب اإلنسانية  التنموي

بدرجة أساسية .
ــب  ــرضه نائ ــذي ح ــاء ال ــز اللق ورك
ــاع واألمن  ــوزراء لشؤون الدف رئيس ال
ووزراء   ، ــان  الرويش ــالل  ج ــواء  الل
التخطيط والتعاون الدويل عبدالعزيز 
ــن  ــة حس ــاب والرياض ــم ، الشب الكمي
ــوق  ــد، حق ــد حام ــالم احم ــد، اإلع زي
اإلنسان عليا الشعبي، الصحة العامة 
ــن حفيظ  ــور محمد ب ــان الدكت والسك
ــي  الوطن ــوار  الح ــؤون  لش ــة  والدول
ــع،  القن ــد  احم ــة  الوطني ــة  واملصالح
ــي خلفها  ــاع املأساوية الت عىل األوض
ــودي والحصار الجوي  العدوان السع
ــىل  ع ــروض  املف ــري  والبح ــربي  وال
ــرث من سنتني  ــي منذ أك ــب اليمن الشع
ــي الحياة  ــف نواح ــىل مختل ــف ع وني
ــري للبنى  ــن ومن تدم ــة للمواط اليومي

التحتية.
وتطرق اللقاء إىل الدور املعول عىل 
ــن تلك  ــد م ــي يف الح ــاد األوروب االتح
املعاناة والضغط باتجاه وقف العدوان 
ــالم  الس إىل  ــوال  وص ــار  الحص ــع  ورف
ــي  ــب اليمن ــرشف للشع ــف وامل املنص

املظلوم .
ــأن  الش ــذا  به ــاء  اللق ــرض  واستع
ــة  ــة واإلنساني ــات االقتصادي التداعي
ــرار الكارثي  ــي خلفها العدوان والق الت
ــك املركزي إىل عدن  بنقل وظائف البن
ــن توقف رصف  ــا أسفر عن ذلك م ، وم
ــراء تنصل  ــات موظفي الدولة ج مرتب
حكومة الرياض عن الوفاء بالتزاماتها 
ــك يف  ــاس ذل ــع وانعك ــا للجمي بدفعه
ــي واملعييش  ــع اإلنسان ــج الوض تأجي
وبالتايل انتشار الجوع وزيادة معدالت 
سوء التغذية وتفيش األمراض واألوبئة 

ومنها جائحة الكولريا التي وصلت إىل 
أرقام قياسية غري مسبوقة.

ــوزراء يف مستهل  ــس ال ــب رئي ورح
ــا يف زيارتها األوىل  اللقاء بالسفرية برت
ــا .. مستعرضا  ــذ تعيينه ــن من إىل اليم
ــا  يخلفه ــي  الت ــة  املأساوي ــاع  األوض
ــري  غ ــاره  وحص ــودي  السع ــدوان  الع
الرشعي عىل الشعب اليمني ومقومات 
ــة  ــار السلبي ــك اآلث ــا يف ذل ــه بم حيات
ــار صنعاء الدويل  الستمرار إغالق مط
ــك املآيس  ــرىض، وكذل ــىل امل ــة ع خاص
ــالل  االحت ــا  يخلقه ــي  الت ــة  الحقوقي
ــات  ــودي يف املحافظ السع ــي  اإلمارات
ــة ودوره املبارش عن  الجنوبية والرشقي
تنامي العنف ونشاط القاعدة وداعش 

اإلرهابيتني .
ولفت الدكتور بن حبتور إىل الوضع 
ــه القطاع الصحي  ــرج الذي يمر ب الح
ــة  واألوبئ ــراض  األم ــار  انتش ــة  نتيج
ــة األدوية وعدم  ــوارد وشح وانعدام امل
ــاء والطواقم الفنية  دفع مرتبات األطب
املساعدة لنحو عرشة أشهر وكذا بقية 

موظفي الدولة.
ونوه بالدور املؤثر لالتحاد األوروبي 
ــي .. معربا عن تطلعه  يف السالم العامل
ــة  حلحل يف  ــاد  لالتح ــادم  ق دور  إىل 
ــط يف تجاه  ــة والضغ ــاع الحالي األوض
ــم وتشجيع الحل  ــدوان ودع وقف الع

الشامل والكامل للشعب اليمني .
ــا حمله  ــوزراء إىل م ــت رئيس ال ولف
ــب  للشع ــم  ظل ــن  م  (2216  ) ــرار  الق
ــاٍع  مس ألي  ــض  تقوي ــن  وم ــي  اليمن
ــود  ــالم املنش ــول إىل الس ــادة للوص ج
ــل اإلعالمي  ــا حجم التضلي .. موضح
ــم إزاء حقيقة  ــه العال ــذي يتعرض ل ال

ــني من قبل  ــىل اليمني ــم الواقع ع الظل
ــوا السري يف  ــن قبل ــن وم ــالم املعتدي إع

فلكه ملصالح يعرفها الجميع .
ــي إىل  ــب اليمن ــة الشع ــد حاج وأك
ــدة ومسؤولة تعمل  ــوت دولية راش أص
عىل إيصال حقيقة املعاناة اإلنسانية 
الكبرية واملتعددة التي يكابدها الشعب 
اليمني نتيجة استمرار العدوان املفرغ 

من أي رشعية أو أخالق .
ــوزراء عن ترحيب  ــرب رئيس ال وأع
ــاد األوروبي  ــودة بعثة االتح بالدنا بع
ــا التنموي  ــة دوره ــاء ملواصل إىل صنع
ــي  اليمن ــب  الشع ــاه  تج ــي  واإلنسان
ــري  بتوف ــة  الحكوم ــزام  الت ــداً  مؤك  ..
ــل  العوام ــة  وكاف ــة  األمني ــة  الحماي
ــا سيما يف  ــرار نشاطه ــة الستم الالزم
ــود الذي تعيشه  ظل االستقرار املشه
ــة املحافظات  ــاء وبقي ــة صنع العاصم
ــة تحت إدارة املجلس السيايس  الواقع

وحكومة اإلنقاذ الوطني .
وجدد الدكتور بن حبتور يف الوقت 
ــم جهود  ــزام الحكومة بدع ــه الت نفس
ــات اإلنسانية  ــات واملنظم ــة البعث كاف
العاملة يف اليمن وتسهيل نشاطها بما 
ــة يف التخفيف  ــدم الغايات املشرتك يخ
عن الشعب اليمني يف محنته الراهنة .

أن  ــا،  برت ــرية  السف ــدت  أك ــا  بدوره
زيارتها الحالية تأتي ألهداف إنسانية 
ــوف مبارشة عىل  ــة وتحديدا للوق بحت
األوضاع اإلنسانية املتفاقمة التي يمر 
ــاع الراهنة ..  ــل األوض ــا اليمن يف ظ به
ــذه املأساة  ــل األمثل له ــربت الح واعت
اإلنسانية األشد عىل املستوى العاملي 
ــرب املفروضة  ــدوان والح هو وقف الع

عىل الشعب اليمني .

ــدا  ج ــون  حساس ــن  نح  " ــت  وقال
ــة التي يعيشها  ــاة اإلنساني إزاء املعان
ــب من األطراف املعنية  اليمنيون ونطل
ــاء الدويل ودفع  إعادة فتح مطار صنع
ــذي  ال ــت  الوق يف  ــني  املوظف ــات  مرتب
ــري يف  ــل عسك ــه أي عم ــارض في نع
ــاً  مهم ــاً  رشيان ــا  باعتباره ــدة  الحدي

لحياة اليمنيني ".
ــي  األوروب ــاد  االتح أن  ــدت  وأك
ــل البنك املركزي إىل  عارض وبشدة نق
ــا لربنامج عميل يف  ــدم اقرتاح عدن، وق
ــوارد تحديدا  ــاب امل ــه يضمن ذه حين
ــات  الخدم ــح  ولصال ــات  املرتب ــع  لدف

االجتماعية.
ــاد  األتح ــة  بعث ــة  رئيس ــارت  وأش
ــد أعلن يف  ــاد ق ــي إىل أن االتح األوروب
ــار العسكري  ــه للخي ــت مبّكر رفض وق
واعترب أن الحل للمعاناة الراهنة يكمن 
يف الحل السلمي عرب الحوار السيايس 
.. موضحة أن االتحاد سيقوم بما يراه 

مناسبا وعادال بهذا الجانب .
ــاد  االتح ــي  مساع أن  ــت  وبين
ــرص عىل التواصل مع  األوروبي لم تقت
ــع حكومة  ــاء بل وم ــات يف صنع السط
الرئيس املنتهية واليته وكذا السلطات 

السعودية واإلماراتية .
ــة أن االتحاد  ــة البعث ــدت رئيس وأك
ــاص  ــراره الخ ــاء ق ــر إلغ ــي أق األوروب
بتعليق مبلغ ?? مليون يورو املخصصة 
لليمن .. مبينة أنه سيتم استثمار هذا 
ــاع الصحي واألمن  املبلغ لصالح القط
ــال بإعادة بناء  ــي وقطاع األعم الغذائ
ــة التي تعرضت للقصف  املرافق األثري
ــذ  لتنفي ــروض  الق ــح  من ــب  جان إىل 
ــرث  ــات األك ــرية للفئ ــات الصغ املرشوع

فقرا يف املجتمع .
ــد  املزي ــا إىل  ــن تطلعه ــت ع وأعرب
ــع الحكومة  ــة م ــاون والرشاك ــن التع م
ــة  ــاط منظوم ــز نش لتعزي ــا  وأجهزته
ــن وتحقيق  ــي يف اليم ــل اإلنسان العم
ــد من معاناة  ــا اإلنسانية والح أهدافه

الشعب اليمني .
ــس البعثة  ــب رئي ــرض اللقاء نائ ح
ــني يف  ــن املعني ــدد م ــوا، وع ــون بلك رام

الجهات ذات العالقة .

بن حبتور: الشعب اليمني بحاجة إلى أصوات دولية بن حبتور: الشعب اليمني بحاجة إلى أصوات دولية 
مسؤولة إليصال حقيقة معاناته نتيجة العدوانمسؤولة إليصال حقيقة معاناته نتيجة العدوان
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التقى رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في اليمنالتقى رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في اليمن

ــق اليمنيين ــدوان إليقاف جرائمه بح ــط على تحالف الع ــو األوروبيين للضغ ــي يدع ــق اليمنيينالراع ــدوان إليقاف جرائمه بح ــط على تحالف الع ــو األوروبيين للضغ ــي يدع الراع

صنعاء /سبأ
ــس مجلس النواب األخ يحيى عيل الراعي أمس  التقى رئي
ــاء رئيسة بعثة اإلتحاد األوروبي يف بالدنا ماريا أنتونيا  بصنع

كالفو.
ــاء رحب رئيس مجلس النواب باملسئولة األوروبية  ويف اللق
ــة األوروبية يف  ــواب للبعث ــاون وتقدير مجلس الن ــداً تع .. مؤك

اليمن بما يحقق األهداف املرشوعة لوجود البعثة يف بالدنا.
ــاً للمسئولة  ــاً إضافي ــواب رشح ــس الن ــس مجل ــدم رئي وق
ــىل اليمن بقيادة السعودية  ــة حول العدوان الظالم ع األوروبي

وآثاره السلبية يف مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني .
ــربر موضوعي  ــه أي م ــس ل ــدوان لي ــذا الع ــار إىل أن ه وأش
ــودة للعالم وبني  ــة املشه ــم الشنيع ــازر والجرائ ــاب املج الرتك
ــوات الفضائية،  ــزور اليمن وتشاهد عرب القن ــان لكل من ي العي
ــىل رؤوس ساكنيها من أطفال ونساء  وشملت هدم املساكن ع
ــدارس  ــرآن وامل ــظ الق ــد ودور تحفي ــري املساج ــوخ وتدم وشي
ــن واآلثار  ــة واملزارع والصيادي ــالت التجاري ــات واملح والجامع

واملعالم التاريخية.
ــى عيل الراعي شكره للربملان األوروبي عىل  وقدم األخ يحي
مواقفه اإليجابية تجاه قضية الشعب اليمني العادلة .. وطلب 
ــل كل ما شاهدته من آثار عنف وعدوان  املسئولة األوروبية نق

دول التحالف بقيادة السعودية إىل األصدقاء األوروبيني .
ــان واإلتحاد  ــن الربمل ــواب م ــس مجلس الن ــب رئي ــا طل كم
ــات الدولية  ــات واملنظم ــم يف الهيئ ــز مواقفه ــي بتعزي األوروب
ــىل دول تحالف  ــن الدويل للضغط ع ــة مجلس األم ويف املقدم
ــم ورفع  ــدوان الظال ــاف الع ــة إليق ــادة السعودي ــدوان بقي الع
ــس  ــالم ولي ــد الس ــذي ينش ــن ال ــىل اليم ــر ع ــار الجائ الحص

االستسالم .
ــة ال يمكن إال عن  ــل األزمة اليمني ــال " إننا نعلم بأن ح وق
ــة الحوار  ــوس عىل طاول ــني أنفسهم وعرب الجل ــق اليمني طري
ــب  ــة الشع ــدم مصلح ــا يخ ــاء بم ــي والبن ــم اإليجاب والتفاه

والوطن" .
ــة مبادرة  ــواب املسئولة األوروبي ــس الن ــم رئيس مجل وسل

املجلس بشأن معالجة األوضاع الراهنة التي تمر بها البالد .
ــم الشنيعة  ــن الجرائ ــزءاً م ــراً يتضمن ج ــا تقري ــدم له وق
ــادة السعودية يف  ــا تحالف العدوان بقي ــة التي ارتكبه والبشع

اليمن .
ــدوان الذي أدى  ــار السلبية جراء الع ــن التقرير اآلث تضم
ــة التحتية واملنشئات العامة  ــري من املعاناة وتدمري البني إىل كث
ــة  ــن األوبئ ــري م ــار كث ــة وانتش ــالت التجاري ــة واملح والخاص
واألمراض الفتاكة ومنها الكولريا الذي راح ضحيته اآلالف من 
ــراء جرائم العدوان  ــة إىل الذين استشهدوا ج ــني، إضاف اليمني
ــادرة البالد  ــوا مغ ــن لم يستطيع ــرح اآلالف الذي ــة وج وإصاب
ــة األدوية  ــدويل وشح ــار صنعاء ال ــب إغالق مط ــالج بسب للع
ــن املواطنني  ــار وترضر الطالب وعدد م ــة جراء الحص واألغذي
ــة والصديقة، إىل  ــارات عدد من الدول الشقيق ــني يف مط العالق
ــك املركزي إىل  ــراء نقل البن ــي الدولة ج ــب معاناة موظف جان

عدن دون أي مربر قانوني أو رشعي أو موضوعي .
ــواب للمسئولة األوروبية رسالة  كما قدم رئيس مجلس الن
ــان واإلتحاد األوربي ووزارة الخارجية األوروبية حول  إىل الربمل
ــواب، وكذا  ــس الن ــادرة مجل ــون مب ــن ومضم ــاع يف اليم األوض
ــن وبعثة اإلتحاد  ــن الصداقة بني اليم ــس كتعبري ع درع املجل

األوروبي .
ــة األوروبية نقل  ــي املسئول ــى عيل الراع ــل األخ يحي وحم
ــي واملسئولني  ــان األوروب ــي إىل الربمل ــان اليمن ــه والربمل تحيات
ــات التعاون  ــىل تعزيز عالق ــدا ع ــي .. مؤك ــاد األوروب يف اإلتح
الربملانية بني الربملان يف بالدنا والربملانات يف اإلتحاد األوروبي.

ــواب عبدالسالم  ــس مجلس الن ــرض نائب رئي ــا استع فيم
صالح هشول زابية آثار العدوان الظالم عىل الشعب اليمني .

ــة األوروبية عن تضامن اإلتحاد  ــن جانبها عربت املسئول م
ــي إىل جانب الشعب اليمني .. مشريا إىل أن حل األزمة  األوروب
ــوار السيايس بني  ــم إال عن طريق الح ــن أن يت ــة ال يمك اليمني

اليمنيني أنفسهم وأن اإلتحاد األوروبي سيدعم هذا التوجه.
ــدات  ــك املساع ــي تحري ــاد األوروب ــداد اإلتح ــد استع وأك
ــة  ــل القائم ــم املشاك ــا تتفه ــة إىل أنه ــي .. الفت ــب اليمن للشع
واملعاناة التي يمر بها أبناء اليمن وستعمل ما بوسعها يف هذا 

الجانب.
ــور عبدالباري دغيش  ــرض اللقاء أعضاء املجلس الدكت ح
ــده محمد  ــادق أبو رأس وعب ــن الشاطر وص ــام عيل حس وبس

ردمان.
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18 سجًنا سرًيّا
ــة أن اإلمارات تدعم حركة  ــت الصحيفة الفرنسي وأضاف
ــالح " املدعوم من  ــو العباس" التي تقاتل حزب " اإلص "أب

السعودية، وسبق أن زودته الرياض بالسالح.
ــي  ــو ظب ــني أب ــض ب ــذا التناق ــد" أن ه ــربت "لومون واعت
والرياض يف اليمن ليس املفارقة الوحيدة، وأكدت أن األزمة 
اليمنية أعمق من مجرد خالف بني "السنة والشيعة"، عىل 

حد وصفها.
ــرس " كشف  ــة " أسوشيتد ب ــق أجرته وكال ــان تحقي وك
ــة يف اليمن تديرها اإلمارات،  ــن وجود شبكة سجون رسي ع

ويخضع فيها املعتقلون ألصناف مختلفة من التعذيب.
وقالت الوكالة إنها وّثقت وتحققت من حوادث الختفاء 
ــة بعد اعتقالهم  ــات األشخاص يف هذه السجون الرسي مئ

بشكل تعسفي يف إطار مالحقة أفراد تنظيم " القاعدة ".

ــإن هذه  ــة، ف ــا الوكال ــي أوردته ــات الت ــا للمعلوم وطبق
ــب وحشية تصل إىل  ــد حاالت تعذي ــون كانت تشه السج

حد "شواء" السجني عىل النار.
ــودة داخل  ــون موج ــذه السج ــق أن ه ــح التحقي وأوض
ــد عسكرية ومطارات وموانئ يمنية عدة، بل حتى يف  قواع

مبان سكنية.

مدفعية الجيش واللجان دكت
ــان الشعبية أمس آلية  كما احرق أبطال الجيش واللج
ــة رداع  ــا بقيف ــة رأس وادي سب ــة  يف منطق ــة للمرتزق تابع

ومرصع طاقمها.
ويف جبهة شبوة  دمرت وحدة الهندسة التابعة للجيش 
ــة بعبوة  ــي املرتزق ــة ملسلح ــس آلية عسكري ــان أم واللج

ناسفة يف منطقة الساق بمديرية عسيالن.

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..

الثورة../
ــدوة مجتمعية  ــت مؤسسة بنيان ن اقام
ــة  ــد محافظ ــة زبي ــة بمديري ــة الرتبي بكلي
ــع.. نحو  ــوان "املجتم ــدة ندوة  بعن الحدي

عمل تنموي فاعل".
ــدوة التي حرضها وكيل أول  وهدفت الن
ــاش قحيم  ــدة محمد عي ــة الحدي محافظ
ــن  عبدالرحم ــخ  الشي ــة  املحافظ ــل  ووكي
ــات  الخدم ــة  لجن ــس  ورئي ــي  الجماع
ــان حلييص ، اىل  ــة محمد سليم باملحافظ
تعريف الحارضين بكيفية تمكني املجتمع 

يف القيام بدوره يف التنمية.
ــف املشاركني بالنهج الذي تتبناه  وتعري
ــل  ظ يف  ــوي،  التنم ــا  عمله يف  ــة  املؤسس
ــدوان والحصار الذي تتعرض له للبالد  الع

ــي  ــودي االمريك ــدوان السع ــل الع ــن قب م
للعام الثالث عىل التوايل.

وخالل الندوة قدم مدير مؤسسة بنيان 
ــن دور  ــرشح ع ــض ال ــث بع ــم الوري ابراهي
ــة واهتمامها يف  ــة يف مجال التنمي املؤسس

تمكني املجتمع من دوره يف التنمية.
ــن  ــل م ــض أوراق العم ــت بع ــا قدم كم
ــال االقتصادي  ــني يف املج قبل املتخصص
ــوي  ــل التنم ــت اىل العم ــوي تطرق والتنم
وكيفية تعزيزه وانجاح املبادرات الشبابية.
ودارت العديد من النقاشات املستفضية 
ــوي  التنم ــل  العم يف  ــع  املجتم دور  ــن  ع
ــادي والتمكني املجتمعي، وكيفية  واالقتص
ــل التي تواجهه  ــاب والعراقي تجاوز الصع
ــاح  وانج ــرية  الصغ ــع  املشاري ــاب  أصح

ــالل التخطيط  ــادرات الشبابية من خ املب
وتحليل املشكالت ووضع الحلول.

ــارب  ــض التج ــراض بع ــم استع ــا ت كم
ــور  بحض ــة  التنمي ــال  مج يف  ــة  الناجح
ــني وأصحاب  ــن واملزارع ــة الصيادي رشيح
املهن الحرفية، باعتبارهم الفئة املستهدفة 
يف محافظة الحديدة الساحلية والزراعية.

ــة كانت قد  ــر أن املؤسس ــر بالذك الجدي
عقدت  يف جامعة الحديدة ندوة مجتمعية 
ــوي  ــل تنم ــو عم ــع.. نح ــوان "املجتم بعن
فاعل" بحضور وكيل اول املحافظة محمد 
ــن الشخصيات  ــم والعديد م ــاش قحي عي
ــة وبمشاركة واسعة  االكاديمية واملجتمعي

نسائية.

ندوتان لمؤسسة بنيان في الحديدة حول تمكين المجتمعندوتان لمؤسسة بنيان في الحديدة حول تمكين المجتمع


