
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود

02 الثــــورةأخئار وتصارغر

نجران :
ــان  واللج ــش  للجي ــة  هجومي ــة  عملي  -
ــوط  ــح وسق ــاء يف سالط ــة البيض ــىل التب ع
ــة الجيش  ــوف مرتزق ــى يف صف ــىل وجرح قت

السعودي
ــا  الخشب ــة  تب ــىل  ع ــة  هجومي ــة  عملي  -
ــة الجيش  ــن مرتزق ــة عدد م ــرصع وإصاب وم

السعودي
ــل بمرتزقة  ــري محم ــري طقم عسك - تدم

الجيش السعودي قبالة منفذ الخرضاء
ــدف  ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي
جيزان :تجمعات للجنود السعوديني يف رقابة الحمر

- إطالق صاروخ زلزال1 عىل نقطة املعزاب 
- استهداف تجمعات للجنود السعوديني 
ــر بعدد من  ــاي بقطاع الداي ــع الرشح يف موق

قذائف املدفعية
ــدف  ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــوات السعودية خلف  ــا للق ــا مستحدث موقع

موقع السودة
ــدف  ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي
يف  ــودي  السع ــش  الجي ــة  مرتزق ــات  تجمع

الطوال وموقع القنبور

الجوف : 
ــة عسكرية تابعة للمرتزقة من  - تدمري آلي

قبل وحدة الهندسة يف تبة الضبع بصربين
ــدوان  ــة الع ــات مرتزق ــداف تجمع - استه
أسفل العقبة يف مديرية خب والشعف بعدد 

تعز : من القذائف
ــىل تجمعات  ــزال2 ع ــاروخ زل ــالق ص - اط
ــان يف الهاميل شمال  ــة السلط ــة يف تب املرتزق

املخا
ــة يف املفاليس  ــداف مواقع للمرتزق - استه

بحيفان بعدد من قذائف املدفعية
ــدي  حم ــزق  املرت ــادي  القي ــداف  استه  -
شكري الصبيحي قائد اللواء الثاني عمالقة 
ــة أربعة آخرين  ومرصع احد مرافقيه وإصاب

عرب صاروخ حراري موجه
ــادي املرتزق عاطف  ــة كل من القي - إصاب
ــزق  املرت ــادي  والقي ــي  العون ــوان  دب ــد  محم
ــان إثر انفجار  ــد عبدالواحد عيل رسح محم
ــال الجيش واللجان  عبوة ناسفة زرعها أبط

يف الجبهة الغربية للمدينة
ــات للمرتزقة يف حمري  ــداف تجمع - استه

والكدحة بعدد من قذائف املدفعية
ــة العدوان  ــة زحف ملرتزق ــال محاول - إفش
ــة الضباب وإعطاب  ــىل جبل الهان بمنطق ع

دبابة
ــدف  ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي

تجمعات املرتزقة يف مديريتي مقبنة واملخا
- استهداف دبابة تابعة للمرتزقة بصاروخ 

موجه ما  أدى إىل تدمريها يف بري باشا
مارب : 

ــة املطار  ــار 14,5 يف تب ــري رشاش عي - تدم
البيضاء : بقذائف بي عرشة

- احراق آلية تابعة للمرتزقة يف راس وادي 
شبوة : سبأ بقيفه

ــة عسكرية  ــر آلي ــة تدم ــدة الهندس - وح
ــة  ــة يف منطق ــوة ناسف ــة بعب ــة للمرتزق تابع

ميدي :الساق بمديرية عسيالن
ــىل تجمعات  ــزال1 ع ــاروخ زل ــالق ص - إط
للمنافقني ومرتزقة الجيش السوداني شمال 

صحراء ميدي 
- مرصع كل من :-

املرتزق سامي عبده أحمد املنصوب
املرتزق عائد القديس

ــريان  بن ــد  الجني ــيل  ع ــود  محم ــزق  املرت
الجيش واللجان الشعبية يف جبهة ميدي

ــات  تجمع ــدف  يسته ــي  مدفع ــف  قص  -
الضالع : للمرتزقة شمال صحراء ميدي .

ــادي املرتزق وليد مثنى عيل  - مرصع القي
مساعد الكتمي واملرتزق محمد عيل املرشقي 
ــش واللجان  ــريان الجي ــس بن ــة مري يف جبه

الشعبية

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة : 
ــودي عىل منطقة  ــف صاروخي سع - قص

الغور بمديرية غمر
- قصف صاروخي ومدفعي سعودي عىل 
ــا أدى إىل  ــة يف مديرية رازح م ــق متفرق مناط

حدوث أرضار يف منازل املواطنني 
- قصف صاروخي ومدفعي سعودي عىل 

منبه
مارب : 

ــودي  ــدوان السع ــريان الع ــارات لط - 3 غ
األمريكي عىل مديرية حريب القراميش

نهم :
ــرب من سد  ــدوان بالق ــارة لطريان الع - غ

العقران يف نهم
تعز : 

ــودي  السع ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -
األمريكي عىل الخط العام يف بري باشا

الحديدة : 
ــودي  السع ــدوان  الع ــريان  لط ــان  غارت  -

األمريكي عىل مديرية الخوخة
حجة :

ــودي  ــدوان السع ــريان الع ــارات لط - 9 غ
األمريكي عىل مديريتي حرض وميدي

جيزان : 
- غارة لطريان العدوان عىل قرية حامضة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء / سبأ
ــع  ــاع موس ــس اجتم ــاء أم ــد بصنع  عق
ــدس  املهن ــة  والبيئ ــاه  املي ــر  وزي ــة  برئاس
ــة منظمة  ــر، ضم بعث ــه الوزي ــل عبدالل نبي
ــم مريتشل  ــة املمثل املقي ــف برئاس اليونيس

ريالنيو.
ــراض  ــة واستع ــاع ملناقش ــرس االجتم ك
ــا اليونيسف خالل  ــي أنجزته األنشطة الت

النصف األول من العام الجاري 2017م.
حيث استعرض التقرير املقدم لالجتماع 
يف  ــف  اليونيس ــا  أنجزته ــي  الت ــة  األنشط

مجايل املياه واالستجابة يف مجال الكولريا.
ــب التقرير فإن األنشطة املنجزة  وبحس
ــن ثالثة  ــل ضم ــف تدخ ــل اليونيس ــن قب م
ــالت يف  التدخ ــل يف  ــة تتمث ــاور رئيسي مح
ــول  وص ــان  ضم يف  ــالت  والتدخ ــوارئ  الط
ــج للسكان،  ــه ورصف صحي معال ــاه آمن مي
ــة إىل التدخالت يف مجال تقوية البنى  إضاف

املؤسسية وبناء القدرات.
ــات واألطراف  ــر إىل الجه ــار التقري وأش
ــا  فيه ــا  بم ــوارئ  الط ــال  أعم يف  ــة  املشارك
ــال محليا  ــذا املج ــة يف ه ــات العامل املنظم

ودوليا.
ــر إىل أن نسبة األنشطة  ــص التقري وخل

ــن خالل  ــف يف اليم ــا اليونيس ــي نفذته الت
ــاري تجاوزت  ــن العام الج ــف األول م النص

55 باملائة.
وخالل االجتماع ثمن وزير املياه والبيئة 
املهندس نبيل الوزير عاليا الجهود املبذولة 
ــال دعم أنشطة  ــل اليونيسف يف مج من قب

املياه واإلصحاح البيئي يف اليمن.
ــة تعول  ــاه والبيئ ــار إىل أن وزارة املي وأش
ــا يستدعي  ــىل دور اليونيسف مم ــريا ع كث
ــة الجهود ورفد  ــل عىل مضاعف رضورة العم
قطاع املياه والرصف الصحي بالدعم الالزم 
ــذه الظروف  ــل ه ــر بمث ــن تم ــة واليم خاص

الصعبة.
ــاون الكامل مع  ــد حرص الوزارة التع وأك
ــن أداء  ــا يمكنها م ــة اليونيسف وبم منظم

أعمالها بالشكل املطلوب.
ــة  ــم ملنظم ــل املقي ــدت املمث ــا أك بدوره
اليونيسف مريتشل ريالنيو، حرص املنظمة 
ــة املياه  ــالزم ألنشط ــم ال ــم الدع ــىل تقدي ع
والرصف الصحي يف اليمن.. مشيدة يف ذات 
ــاون اإليجابي والفعال من قبل  الوقت بالتع

وزارة املياه والبيئة.
ــني  ــن املسؤول ــدد م ــاع ع ــرض االجتم ح

بوزارة املياه والبيئة والهيئات التابعة لها.

اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لمناقشة أنشطة اليونيسفاجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لمناقشة أنشطة اليونيسف

صنعاء / سبأ
ــق رئيس املؤتمر  ــس الجمهورية األسب  التقى رئي
الشعبي العام عيل عبدالله صالح أمس، رئيسة بعثة 
ــاد االوروبي لدى بالدنا ماريا انتونيا التي تزور  االتح
ــاع اإلنسانية التي  ــىل األوض ــن حاليا لالطالع ع اليم
يعاني منها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.

ــب رئيس  ــذي حرضه نائ ــاء ال ــالل اللق ــرى خ وج
ــراض العديد من القضايا  ــة رامون بليكوا، استع البعث
ــاف العدوان عىل  ــود من أجل إيق ــذل الجه ورضورة ب
ــاد األوروبي والواليات  اليمن والضغط من ِقبل االتح
ــس األمن الدويل إلصدار  املتحدة األمريكية عىل مجل

قرار ُملزم بإيقاف العدوان.
ويف اللقاء عرب رئيس الجمهورية األسبق عن آمله 
ــن الوقوف  ــارة رئيسة البعثة م ــذه الزي ــن ه يف أن تمك
ــدوان عىل اليمن  ــج الكارثية للع ــىل النتائ ــن قرب ع ع
ــّوغ قانوني أو أخالقي،  ــذي ليس له أي مربّر أو مس ال
ــّيش األوبئة  ــني جراء تف ــاة اليمني ــذا حقيقة معان وك
ــاء الكولريا والسحايا وحمى الضنك،  ويف مقدمتها وب
ــان والتي  ــّدد غالبية السك ــي ته ــة الت ــح املجاع وشب

ستكون األكرب كارثية وسوءاً عىل مستوى العالم.
ــار إىل أن اليمنيني مهما اختلفوا فإنهم األقدر  وأش
ــن أي تدّخل  ــم بأنفسهم، بعيداً ع ــىل حل مشاكله ع

خارجي.
ــدوان خارجي، وحصار  وأكد أن اليمن يتعرّض لع
ــال الفنت والحروب الداخلية  جائر، وإرصار عىل إشع
ــم وتمكني  ــب دع ــالح، إىل جان ــال والس ــا بامل وتمويله
ــىل كثري من  ــرة ع ــن السيط ــة م ــات اإلرهابي التنظيم
ــا،  ــاب فيه ــف واإلره ــال العن ــة أعم ــق وممارس املناط
ــاب سيستعيص  ــل اليمن إىل بؤرة لإلره بهدف تحوي
ــدوان يف  ــرت دول الع ــو استم ــا فيما ل ــاء عليه القض
تمويله ودعمه باملال والسالح، يف الوقت الذي تّدعي 

فيه أنها ضد اإلرهاب.
ــاد األوروبي التي  ــن أمله يف دول االتح كما عرب ع
ــازم إلرغام  ــاب أن يكون لها موقف ح ــت من اإلره عان
ــف عن دعم  ــة بالك ــذات السعودي ــدوان وبال دول الع

وتشجيع اإلرهاب.

ــأن قرار  ــون واضحاً ب ــرضوري أن يك ــال" من ال وق
ــد اليمنيني وإنما بيد  ــدوان والحرب ليس بي وقف الع
ــة وأمريكا،  ــدوان وبالذات السعودي ــون بالع من يقوم
ــن اليمنيون من  ــف العدوان سيتمك ــه يف حال توق وأن
ــة  ــول ُمرضي ــول إىل حل ــم والوص ــا بينه ــوار فيم الح

للجميع".
ــاف" بقدر رفضنا للعدوان واستعداد الشعب  وأض
ــه، فإننا ننشد السالم،  اليمني للتصّدي له ومواجهت
ــوى السالم،  ــدف س ــس لنا ه ــالم ولي ــاة س ــا ُدع ألنن
ــالم أو الخنوع أو  ــض االستس ــي يرف ــب اليمن والشع

اإلمالءات مهما تحّمل من التضحيات".
ــر الشعبي  ــّدم املؤتم ــق وأن ق ــه سب ــار إىل أن وأش
ــام وحلفاؤه -وهو شخصياً- ِعّدة مبادرات إليقاف  الع
ــت  ــادرة ُقّدم ــا مب ــالم, وآخره ــالل الس ــدوان وإح الع
ــة،  ــا االتحادي ــة وروسي ــدة األمريكي ــات املتح للوالي
ــرياً املبادرة  ــدة، وأخ ــاً األمم املتح ــت بها علم وأُحيط
ــة الترشيعية يف  ــواب السلط ــي قّدمها مجلس الن الت
البالد، والتي يمكن لالتحاد األوروبي االستفادة منها 
ــوب القيام بها من أجل إنهاء  جميعاً يف جهوده املطل
ــم من نواح  ــدوان عليه ــني وإيقاف الع ــاة اليمني معان

إنسانية.
ــا انتونا ونائبها  ــود السفرية ماري ــن عالياً جه وثّم
ــي،  ــب اليمن ــع الشع ــا م ــوا وتعاطفهم ــون بليك ريم

ــة وأن  ــارة، خاص ــام بهذه الزي ــىل القي ــا ع وإرصارهم
ــاد األوروبي  ــون آماًال كبرية عىل االتح ــني يعّلق اليمني
ــارة ستمّكن االتحاد  ــذه الزي ــذي الشك أن نتائج ه ال
ــىل حقيقتها وستجعله  من معرفة طبيعة األوضاع ع
ــارس  ــة ويم ــة وإيجابي ــرث فاعلي ــل أك ــرّك بشك يتح
ــم املتحدة  ــالل األم ــة من خ ــىل السعودي ــط ع الضغ
والدول الدائمة العضوية يف مجلس األمن، لتكف عن 

غطرستها وتجّربها عىل الشعب اليمني املسالم.
ــر الشعبي العام أنه ال توجد  وأوضح رئيس املؤتم
ــع اآلخرين وبالذات  ــل لليمن م ــات أو مشاك أي خالف
ــاء يف األردن أو مرص أو السودان، أو الكويت  مع األشق
والسعودية واإلمارات، أو مع قطر أو جيبوتي وإرترييا 
والسنغال حتى يتحالفوا عىل اليمن بهذه الوحشية 
ــام من  ــة انتق ــني ونزع ــد دف ــن حق ــم إّال ع ــي ال تن الت

الشعب اليمني الذي يكْن لهم كل االحرتام والتقدير.
ــر النظام السعودي ومن تحالف  ولفت إىل أن تربي
ــه يف عدوانهم عىل اليمن أرضاً وإنساناً تحت مربّر  مع
ــي.. وقال  ــئ وغري منطق ــة تربير خاط ــادة الرشعي إع
ــه يف 21فرباير  ــت رشعيت ــة انته ــي الرشعي ــن يّدع " م
ــر  ــي بمؤتم ــا ُسّم ــا أن م ــو افرتضن ــى ل 2014م، وحت
ــرى، فقد انتهت  ــّدد له سنة أخ ــوار موفنبيك قد م ح
ــو اليوم الذي  ــوم 21 فرباير 2015م وه تلك الرشعية ي
ــن العاصمة صنعاء  ــة وفّر هارباً م ترك هادي السلط

ــن معه مطّية  ــام السعودي من هادي وم ــذ النظ واتخ
للعدوان".

ويف اللقاء قدم رئيس الجمهورية األسبق لرئيسة 
ــور لنماذج  ــي ونائبها ثالث ص ــاد األوروب بعثة االتح
ــن ضحايا العدوان الرببري.. وقال "هذه من ضحايا  م
ــاء وهذا  ــة صنع ــب بمحافظ ــة أرح ــدوان بمديري الع
ــر ضحية من أربعة أيام وهذه الفتاة  طفل بصعدة آخ
ــم  ــا جرائ ــوذج آلالف ضحاي ــذا نم ــم، ه ــة نه بمديري

العدوان ".
ــم  العال ــة يف  ــب اإلنساني ــن نخاط ــاف" نح وأض
ــن اإلنسانية، أين اإلنسانية من قتل  الذي يتحدث ع

األطفال والنساء".
ــة االتحاد األوروبي  ــن جانبها عّربت رئيسة بعث م
ــارة، وحزنها العميق يف نفس  ــن سعادتها بهذه الزي ع
ــار والقتل الذي  ــر الدم ــا شاهدته من مظاه ــت مل الوق
ــا سبق وأن قامت بزيارة  أحدثه العدوان، خاصة وأنه
ــا مّكنها من  ــام 2003 وعام 2006م، وهو م ــن يف ع اليم

تقييم حجم الكارثة التي يتعرّض لها اليمن.
ــا ملا ملسته من مواقف إيجابية  وعربت عن تقديره
ــه عيل عبدالله صالح  ــر الشعبي العام ورئيس للمؤتم
ــدة أن  ــي.. مؤك ــاد األوروب ــا إىل االتح ــي ستنقله والت
ــي للحّد من معاناة  ــاد لن يّدخر جهداً يف السع االتح
ــىل  ــل ع ــم، والعم ــدوان عليه ــاف الع ــني وإيق اليمني
ــة  ــب اإلنساني ــي يف الجوان ــب اليمن ــدة الشع مساع

املُلّحة، ويف املجاالت األخرى.
ــاد األوروبي واضح وجّيل  ــدت أن موقف االتح وأك
ــدة كميناء  ــاء الحدي ــق بوضع مين ــا يتعّل ــة مل بالنسب
ــوي وهام، ورضورة االلتزام بعدم املساس به مهما  حي
كانت املربرات، ألنه املنفذ الرئييس لوصول اإلمدادات 
ــك  ــة، وكذل ــي كاف ــب اليمن ــا للشع ــة وغريه اإلنساني
ــاء،  ــار صنع ــح مط ــول رضورة فت ــاد ح ــف االتح موق
ــع الحصار.. وقالت  ــاف العدوان بكل أشكاله ورف وإيق
ــة.. وكذلك  ــدول املعني ــه كل ال ــف سنبّلغ ــذا املوق " ه

املسؤولني املتواجدين يف الرياض".

ــدوان خارجي  ــرض لع ــن يتع ــبق: اليم ــة األس ــس الجمهوري ــدوان خارجي رئي ــرض لع ــن يتع ــبق: اليم ــة األس ــس الجمهوري رئي
ــهم ــاكلهم بأنفس ــهموحصار جائر واليمنيون قادرون على حل مش ــاكلهم بأنفس وحصار جائر واليمنيون قادرون على حل مش

خالل لقائه رئيسة بعثة االتحاد االوروبي:خالل لقائه رئيسة بعثة االتحاد االوروبي:

االثنين 2017/8/7

التقى قيادة اتحاد نقابات عمال اليمن:التقى قيادة اتحاد نقابات عمال اليمن:

ــية على الموظفين ــي والحكومة يعمالن بجدية لتخفيف األعباء المعيش ــية على الموظفينلبوزة: المجلس السياس ــي والحكومة يعمالن بجدية لتخفيف األعباء المعيش لبوزة: المجلس السياس
ـــــال فــــي الــجــبــهــات ـــــط ـــة عــــن صــــمــــود األب ـــي ـــم ـــل أه ـــق ـــــال فــــي الــجــبــهــاتصــــمــــود الـــجـــبـــهـــة االقــــتــــصــــاديــــة ال ي ـــــط ـــة عــــن صــــمــــود األب ـــي ـــم ـــل أه ـــق صــــمــــود الـــجـــبـــهـــة االقــــتــــصــــاديــــة ال ي

صنعاء/ سبأ
ــايس األعىل الدكتور  ــب رئيس املجلس السي  التقى نائ
ــاء بحضور  ــرص الجمهوري بصنع ــوزة أمس بالق قاسم لب
رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور قيادة 

االتحاد العام لنقابات عمال اليمن.
ــاع  ــة بأوض ــا املتصل ــن القضاي ــددا م ــاء ع ــش اللق ناق
ــط والخاص ، واليات  ــني يف القطاعات العام واملختل العامل
ــراف العمل الثالثة بما يخدم عملية  تعزيز الرشاكة بني أط

االستقرار عىل املستوى الوطني.
وركز اللقاء عىل طبيعة األوضاع املعيشية الصعبة التي 
ــر رصف مرتباتهم  ــني نتيجة تأخ ــال واملوظف ــر بها العم يم
ــة السلعية والجهود  ــب القصور التي رافقت البطاق وجوان
ــذا الجانب رغم التحديات  ــي تبذل يف سبيل معالجة ه الت
ــودي وحصاره  ــرار العدوان السع ــة جراء استم االقتصادي
ــري  ــوري وغ ــري الدست ــادي غ ــار ه ــرار الف ــي وق الالأخالق
ــزي اليمني إىل  ــام البنك املرك ــي بنقل وظائف ومه القانون

عدن.
ــالن  ــة يعم ــس والحكوم ــوزة أن املجل ــور لب ــد الدكت وأك
ــىل املوظفني  ــاء املعيشية ع ــف األعب ــل جدي لتخفي بشك
ــة  ــات مالي ــرب آلي ــب ع ــر رصف الروات ــة تأخ ــل مشكل وح

واقتصادية جدية.
ــىل التأكيد  ــس السيايس األع ــدد نائب رئيس املجل وج
عىل أن صمود الجبهة االقتصادية ال يقل أهمية عن صمود 
ــن الوطن وعزته واستقالله ..  األبطال يف امليادين للدفاع ع

ــال اليمن كما أفشلوا  ــدا أن اليمنيني ويف طليعتهم عم مؤك
ــارسة يف جبهات  ــم الخ ــدوان ورهاناته ــات الع ــة تحرك كاف
ــال مخططاته يف  ــىل إفش ــدر ذاته ع ــون بالق ــال، يعمل القت

الجانبني السيايس واالقتصادي.
ــه اتحاد  ــذي يقوم ب ــي الخالق ال ــدور الوطن ــاد بال وأش
ــدوان  الع ــة  ومواجه ــرار  االستق ــس  تكري ــاه  تج ــال،  العم
ــل قطاعات  ــرار عم ــة باستم ــه الخبيث ــار ومؤامرات والحص
ومؤسسات الدولة وصونها من العبث والتدمري وكذا إيصال 

صوت عمال اليمن إىل العالم الخارجي.

ــؤول  ــي املس ــىل األداء الوطن ــوزة ع ــور لب ــى الدكت وأثن
ــرث  ــوم أك ــح الي ــل ويتض ــل املراح ــة يف ك ــات العمالي للنقاب
ــن ومواجهة  ــىل حماية الوط ــا الحريص ع ــل دوره بتواص

العدوان وإفشال مؤامراته .
ــي فعال بني االتحاد  ــال " نشجع عىل حوار اجتماع وق
العام لنقابات العمال والقطاعني العام واملختلط والخاص 
ــب وتجاوز أي  ــر رصف الروات ــالت تأخ ــوف عىل مشك للوق
ــدم للعمال واملوظفني  ــق بالخدمات التي تق ــات تتعل سلبي
ــرار العدوان  ــا استم ــات التي يفرضه ــن التداعي ــا م وغريه

والحرب االقتصادية ".
ــايس األعىل الحكومة  ــب رئيس املجلس السي وحث نائ
ــل وزارة الصناعة والتجارة عىل  ــىل تكثيف الرقابة من قب ع
ــق التموينية  ــرصف البطائ ــي تقوم ب ــة الت ــز التجاري املراك
ــة 25 باملائة  ــز بنسب ــك املراك ــع يف تل ــار السل ــاع أسع وارتف
ــاع أسعار  ــع نقداً مع ارتف ــي تقوم بالبي ــة باملراكز الت مقارن
ــر والتأكد من جودة السلع  ــع والبضائع من مركز آلخ السل

والبضائع املباعة للموظفني ملنع استغاللهم.
ــل مع عدد أكرب من البنوك املحلية  كما حث عىل التعام
ــا إمكانية يف تطوير آلية  ــي تمتلك كتال نقدية كبرية وله الت
ــرب البطائق  ــاري ونقطة بيع وع ــرصف بأكرث من مركز تج ال
ــي تشابهت  ــارب الدول الت ــادة من تج ــة واإلستف املمغنط

ظروفها مع ما يمر به اليمن اليوم بهذا الشأن.
ــه الدكتور لبوزة قيادة اتحاد عمال ونقابات اليمن  ووج
ــات العمال واملوظفني لضمان  برسعة استكمال قاعدة بيان
ــم السابقة ومتابعة الجهات املعنية الستكمال فتح  حقوقه
ــة باألشهر  ــات املتعلق ــة وقطع الشيك ــم الربيدي حساباته
السابقة وتوريد نسبة 20 باملائة من املرتبات للهيئة العامة 

للربيد.
ــس اتحاد نقابات وعمال اليمن عيل  فيما استعرض رئي
ــون واألمني العام  ــام االتحاد عيل بامحيس ــدر وأمني ع بلخ
املساعد لالتحاد فضل العاقل، األوضاع املعيشية الصعبة 
ــال بشكل يومي نتيجة تأخر  ــي يمر بها املوظفني والعم الت
ــر واملمنهج  ــات االستهداف املستم ــم وتداعي رصف رواتبه

للمنشآت االقتصادية والخدمية من قبل العدوان.
ــدوا أن حكومة الفار هادي تتحمل التبعات الكارثية  وأك
ــدم رصف الرواتب لـ10  ــك املركزي إىل عدن وع ــا البن بنقله
ــال املطبوعة يف  ــا 600 مليار ري ــر مضت رغم استالمه أشه
ــدويل برصف  ــدة واملجتمع ال ــا لألمم املتح ــا وتعهده روسي
ــاه العمال  ــٍف بالتزاماتها حتى تج ــم ت ــا ل ــات إال أنه املرتب

واملوظفني يف املحافظات التي تقع تحت سيطرتها .
ــدم قريبا تصورا  ــون إىل أن االتحاد سيق ــت املتحدث ولف
ــىل للحوار  ــاء مجلس أع ــة حول إنش ــس والحكوم للمجل
ــي يضم كل الرشكاء املعنيني من القطاعات العام  االجتماع
ــة وتكامل األدوار  ــا يعزز من الرشاك ــط والخاص بم واملختل
للوصول إىل حلول ناجعة تصب يف صالح املوظف والعامل 
ــم بسبب  ــي تثقل كاهله ــة الت ــاء املعيشي ــف األعب وتخفي

العدوان والحصار.
ــاة العمال  ــون تخفيف معان ــىل أهمية أن تك وشددوا ع
ــام الجميع ..  ــدارة مه ــا يف ص ــني عموم ــني واملواطن واملوظف
ــىل وحكومة  ــايس األع ــه املجلس السي ــوم ب ــني ما يق مثمن
ــر رصف  ــة تأخ ــل مشكل ــل ح ــود يف سبي ــن جه ــاذ م اإلنق
ــني األساسية  ــات العمال واملوظف ــب وتأمني احتياج الروات

عرب البطاقة السلعية.
ــادل  ــة ع ــة الجمهوري ــام رئاس ــني ع ــاء أم ــرض اللق ح

املسعودي.
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صنعاء / سبأ
رشف  ــام  هش ــدس  املهن ــة  الخارجي ــر  وزي ــى  التق
ــدى اليمن  ــدة ل ــم املتح ــم لألم ــل املقي ــه، املمث عبدالل

جيمي ماكجولدريك.
ــم  ــل املقي ــر رشف املمث ــم الوزي ــاء سل ــالل اللق وخ
ــو  انطوني ــدة  املتح ــم  لألم ــام  الع ــني  األم إىل  ــة  رسال
ــرور الذكرى  ــع وزارة النقل بم ــق م ــريس، بالتنسي غوت
ــدويل يف انتهاك صارخ  ــاء ال ــالق مطار صنع األوىل إلغ
ــدة الطريان املدني  ــادة الجمهورية اليمنية ومعاه لسي
ــدويل (معاهدة شيكاجو) والقانون اإلنساني الدويل  ال

ومعاهدات حقوق اإلنسان.
ــج الواهية  ــة إىل أن الذرائع والحج ــارت الرسال وأش
ــا من الصحة  ــدوان ومرتزقته ال أساس له ــف الع لتحال
ــات العسكرية  ــد عن مرسح العملي ــار صنعاء بعي فمط
ــل دوري دون  ــدة تصل اليه بشك ــرات األمم املتح وطائ
ــالت التي تصل  ــا أن قوائم ركاب الرح أي معوقات، كم
وكانت تصل إىل مطار صنعاء خالل فرتة ما قبل إغالقه 
ــدوان مسبقا  ــات تحالف الع ــم لغرفة عملي كانت تسل

قبل تحرك أى رحلة.
وأكدت الرسالة املوجهة ألمني عام األمم املتحدة إىل 
ــدويل هو تحويل  ــدف من إغالق مطار صنعاء ال أن اله
ــب فيه الشعب اليمني دون  اليمن إىل سجن كبري ُيعاق
مربر، وتعمد زيادة معاناته اإلنسانية وتضييق الخناق 

عليه.
ــني العام لألمم املتحدة  وطالب وزير الخارجية األم

ــة الضغوط إلعادة فتح مطار صنعاء وكذا فتح  وممارس
ــدوان وإغالقه للمطارات  ــق دويل حول تدمري الع تحقي
ــدء العدوان عىل اليمن  ــذ الربية والبحرية مُنذ ب واملناف
ــالب  ــني والط ــىل املواطن ــارشة ع ــأرضار مب ب ــاً  متسبب
واملرىض ورجال األعمال إضافة إىل أرضار مبارشة وغري 
ــب يف كوارث إنسانية  ــارشة عىل قطاع النقل والتسب مب

أثرت عىل كافة القطاعات يف اليمن.

وزير الخارجية يطالب أمين عام األمم المتحدة بالضغط إلعادة وزير الخارجية يطالب أمين عام األمم المتحدة بالضغط إلعادة 
فتح مطار صنعاء الدوليفتح مطار صنعاء الدولي

في رسالة تسلمها الممثل المقيم للمنظمة الدولية في اليمنفي رسالة تسلمها الممثل المقيم للمنظمة الدولية في اليمن

رئيس مجلس النواب يبعث برقية رئيس مجلس النواب يبعث برقية 
تهنئة إلى نظيره السنغافوريتهنئة إلى نظيره السنغافوري

صنعاء - سبأ 
ــي برقية تهنئة إىل نظريه  ــس النواب األخ يحيى عيل الراع ــث رئيس مجل بع

السنغافوري بمناسبة احتفاالت شعب سنغافورة الصديق بالعيد الوطني .
ــدم واالزدهار  ــوري التق ــب السنغاف ــواب للشع ــس الن ــس مجل ــى رئي وتمن

وللعالقات الربملانية بني البلدين الصديقني اضطراد التقدم واالزدهار.

الربملان يخضع
ــي يف هذا املرشوع وأهمية رسعة إنجازه  مؤكداً عىل الجانب اإلنسان
ــق اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة  ــق أهدافه املرجوة وكذا تحقي ملا يحق

الرسطان.
ــة هذا القانون وكذا  ــذا اإلطار شدد أعضاء املجلس عىل أهمي ويف ه
ــة ، ودعوا إىل رضورة مكافحة  ــة محاربة التهريب بأشكاله املختلف أهمي

الفساد أينما وجد.
ــرشوع القانون إىل لجنة  ــك أقر مجلس النواب إعادة م ويف ضوء ذل
ــع ممثلني عن وزارة الصحة العامة  الصحة العامة والسكان للجلوس م
والسكان ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة املالية واملختصني يف الجهات 
ــة بناًء عىل مالحظات  ــام بمزيد من الدراسة واملناقش ذات العالقة للقي
ــة يف  ــارب الناجح ــربات والتج ــن الخ ــادة م ــس واالستف ــاء املجل أعض
ــم تقرير بنتائج ما  ــرشوع وأهدافه اإلنسانية ، وتقدي ــل مع هذا امل التعام

يتم التوصل إليه إىل املجلس يف جلسة قادمة.
ــي أحيلت إليها  ــه الدائمة الت ــث املجلس لجان ــن جهة أخرى ح م
ــرى برسعة مناقشة  ــي لديها مواضيع أخ ــن املجلس وكذا الت ــر م تقاري

وإنجاز ما لديها وتقديم نتائج ذلك إىل املجلس يف أقرب وقت ممكن .
ــرض جلسته  ــه باستعراض مح ــل جلست ــد استه ــان املجلس ق وك
ــة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح اليوم األربعاء بمشيئة  السابق

الله تعاىل.
ــة والسكان الدكتور/  ــار وزير الصحة العام ــرض الجلسة مستش ح
ــالج األورام  ــج الوطني لع ــام الربنام ــل ومدير ع ــد إسماعي ــازي أحم غ
ــي ملكافحة مرض  ــز الوطن ــر عام املرك ــف النابهي ومدي ــور/ عفي الدكت
ــام املساعد للمركز الوطني  ــان الدكتور/ عيل األشول واملدير الع الرسط

لعالج األورام الدكتور/ أحمد شمالن.

املجلس األعىل للطرق
ــه مطلق، عرضا  ــة والطرق غالب عبدالل ــدم وزير األشغال العام وق
ــة التي تواجهها الوزارة  ــزاً للمجلس، عن التحديات املادية والفني موج
ــن التزاماتها للغري  ــة ع ــك الناجم ــا يف ذلك تل ــا بم ــف قطاعاته بمختل
ــراء تداعيات  ــن ج ــر بها الوط ــي يم ــة الت ــروف االستثنائي ــة الظ نتيج
ــري املفروض عىل  ــار الربي والجوي والبح ــدوان السعودي والحص الع

اليمن منذ اكرث من عامني وأربعة أشهر.
ــدوق صيانة  ــوزارة ممثلة يف صن ــي تبذلها ال ــود الت ــت إىل الجه ولف
ــور يف صيانة الطرق وكذا فتح  ــرق واملؤسسة العامة للطرق والجس الط
ــات املترضرة نتيجة السيول واالنهيارات أو تلك التي يتم قصفها  الطرق
ــر جهود الوزارات والجهات  ــن قبل املعتدين .. مؤكداً عىل أهمية تظاف م
ــط  ــة والنف ــة وزارات املالي ــال ويف املقدم ــع وزارة األشغ ــة م ذات العالق
ــب والتحديات  ــوزارة بما يتواك ــز نشاط ال ــة ، لتعزي ــادن والداخلي واملع
ــور نتيجة تأخر أو  ــة الطرق القائمة والجس ــر التي تهدد شبك واملخاط

بطء عملية صيانتها أو إعادة تأهيلها.
ــاع الطرق  ــل وزارة األشغال لقط ــر وكي ــىل تقري ــس ع ــع املجل واطل
ــم لحالة شبكة الطرق  ــاب الحاكم ، عن الوضع القائ ــدس عبدالوه املهن
ــالت املحلية  ــل توقف التموي ــا الوزارة يف ظ ــات التي تواجهه والصعوب

والخارجية وتركيز العدوان عىل الطرق باستهدافها بشكل متكرر .
ــرتة املاضية  ــرق املنفذة خالل الف ــايل أطوال الط ــار إىل أن إجم وأش
ــة وصل إىل  ــة والثانوية والريفي ــة أو الرئيس ــط الدولي ــواء طرق الرب س
ــرتاً، بكلفة إجمالية  ــة وثالثني كيلو م ــد عرش الف وسبعمائة وخمس اح

ــال .. الفتا يف الوقت  ــني مليار ري ــون ومائتني وتسعة وست ــة ترلي تقديري
ــت بسبب  ــذ والتي توقف ــد التنفي ــوال الطرق قي ــايل أط ــه إىل إجم نفس
الظروف القائمة يصل إىل ستة عرش ألف وستمائة وستة وسبعني كيلو 

مرتاً وبكلفة تقديرية تبلغ ترليونا وثمانمائة وواحد مليار ريال.
ــة  ــدوق صيان ــس إدارة صن ــس مجل ــر رئي ــس تقري ــش املجل وناق
ــدوق للفرتة املاضية  ــدس أنيس السماوي عن نشاط الصن الطرق املهن
ــدا نتيجة شحة املوارد  ــات التي يواجهها وتحدي ــات والصعوب والتحدي
ــا تواجهه  ــة الطرق وم ــع القائم لحال ــا الوض ــة .. موضح ــة املتاح املالي
ــف صيانتها  ــوق بسبب توق ــىل نحو غري مسب ــد بتدهورها ع ــن تهدي م

الروتينية.
ــوات القادمة للصيانة  ــع رصفه يف السن ــت إىل أن معدل ما يتوق ولف
ــا ان هناك أربعة  ــة مليارات ريال سنويا .. موضح ــة يبلغ سبع الروتيني
ــة عاجلة  ــة دوري ــة إىل صيان ــرق بحاج ــن الط ــرتاً م ــو م آالف و420 كيل
ــت الذي تصل الكلفة  ــال التقوية وإعادة التأهيل ، يف الوق ــل أعم وتشم
ــوارث الطبيعية إىل  ــال الصيانة الطارئة الناجمة عن الك السنوية ألعم
ــال الصيانة للطرق املترضرة بسبب  ــار ريال سنويا ، إضافة إىل أعم ملي

العدوان السعودي .
ــة املتمّثلة يف محطات  ــام للصيانة الوقائي ــر بالدور اله ونوه التقري
ــوب وخاصة تلك  ــن األرضار والعي ــوري يف حماية الطرق م ــوزن املح ال
ــن الحموالت الزائدة والتي تؤدي إىل إهالكها بصورة رسيعة  الناجمة ع

ويف فرتة زمنية قصرية ال تصل اىل العمر االفرتايض .
ــن القصف الجوي للعدوان  ــرض التقرير األرضار الناتجة ع واستع
ــايل التكلفة  ــة األولية إلجم ــداً أن الخالصة العام ــرق .. مؤك ــة الط لشبك
ــرضرة من  ــرق املت ــور والط ــل الجس ــادة تأهي ــة وإع ــة لصيان التقديري

ــداد التقرير تقدر بنحو 824 مليار ريال موزعة ما بني  العدوان حتى إع
إعادة إنشاء الجسور والعبارات والطرق املترضرة .

ــا إعانة  ــي من شأنه ــن التوصيات الت ــدد م ــر إىل ع ــص التقري وخل
ــة الطارئة تجاه الحد  ــه من االضطالع بمهامه وخاص الصندوق وتمكين

من األرضار التي يخلفها العدوان عىل شبكة الطرق .
ــة العامة  ــر التنفيذي للمؤسس ــرض املدي ــاع عىل ع ــع االجتم واطل
للطرق والجسور املهندس لبيب عزالدين ، عن الوضع القائم للمؤسسة 

يف ظل الظروف الراهنة التي فرضها استمرار العدوان والحصار .
ولفت إىل املعوقات املالية واملادية التي واجهة املؤسسة خالل الفرتة 
ــت بمعداتها وآلياتها ووسائل  ــم الخسائر التي لحق ????  ???? م ، وحج
النقل لديها ومخازنها والتي وصلت بحسب التقديرات األولية إىل نحو 
ــروف الحرجة  ــزام املؤسسة رغم الظ ــال .. مؤكداً الت ــة مليارات ري تسع
ــرار يف أداء دورها الوطني يف فتح الطرقات والجسور  الحالية يف االستم
وإعادة تنفيذ الجسور والطرق املدمرة من قبل العدوان وعمل الصيانة 
ــة الطرق والتدخل الرسيع ألي  ــة لها بالتكامل مع صندوق صيان الالزم

أعمال طارئة تعيق حركة املواطنني .
وأكد املجلس عىل أهمية الدور الحيوي لوزارة األشغال واملؤسسات 
التابعة لها يف مواجهة اآلثار التخريبية التي يخلفها استهداف العدوان 

املبارش واملمنهج لشبكة الطرق والجسور وكذلك الكوارث الطبيعة .
كما أكد عىل رضورة تضافر جهود كافة الجهات املعنية ويف املقدمة 
ــال والربامج  ــك املركزي مع األعم ــط واملعادن والبن ــي املالية والنف وزارت
الطارئة للوزارة بما يعزز من جهودها يف حماية وصون الطرق والجسور 
ــع األرضار التي يخلفها قصف  ــك التعامل العاجل م ــن التدهور وكذل م
ــل يف الطرق  ــة النق ــدم انقطاع حرك ــان ع ــا وضم ــر له ــدوان املستم الع

الرئيسة ما بني املحافظات .
ــاد الكلية ملركبات  ــون األوزان واألبع ــىل رضورة تفعيل قان ــدد ع وش
ــة عىل املستويني  ــات املعنية وذات العالق ــل من قبل مختلف الجه النق

املركزي واملحيل .
وزارة  ــاة  مواف ــرق،  والط ــة  العام ــال  األشغ وزارة  ــس  املجل ــه  ووج
ــاء  بتقرير إحصائي متكامل  ــط والتعاون الدويل  قطاع اإلحص التخطي
عن األرضار وحجم الدمار الذي طال قطاع الطرق والجسور والعبارات 
ــريان العدوان  ــل ط ــا من قب ــر له ــارش واملستم ــداف املب ــب االسته بسب

السعودي .

الجيش اللبناني
ــا من التالل  ــور الثالث انطالق ــزب الله املح ــه، سيتوىل ح من جانب
ــار "داعش"، وسيتقدم باتجاه الجنوب والرشق، ويلتقي  املوازية النتش
ــل عملية  ــايل ستكتم ــوري. وبالت ــش الس ــع الجي ــاط م ــدى النق يف إح
ــذة ترتك  ــات، باستثناء ناف ــع الجه ــن جمي ــش" م ــىل "داع ــاق ع اإلطب

للمسلحني لالنسحاب منها يف حال خضعوا للتفاوض.
ــد الجيش اللبناني  ــت "البناء" أن توقيت املعركة أصبح بي وأوضح
ــط بامليدان، بعد أن كان مرتبطا بالقرار السيايس الذي اتخذ عىل  ومرتب

أعىل املستويات وبالتوافق عىل إنهاء الوجود اإلرهابي عىل الحدود.
ــة  ــد اللوجستي ــات التحشي ــف عملي ــة إىل تكثي ــارت الصحيف وأش
ــال من  ــس األول، "أرت ــدت أم ــش، إذ شوه ــة للجي ــة والعسكري امليداني
ــة إىل رشق  ــف الثقيلة متجه ــخ والقذائ ــة بالصواري ــات املحمل الشاحن

وادي البقاع".

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

صنعاء / سبأ
ــس برئاسة املهندس محسن  ــة الخدمات بمجلس النواب اجتماعاً أم عقدت لجن
ــة العاصمة ممثلة بأمني عام املجلس املحيل  ــيل البحر رئيس اللجنة، مع قيادة أمان ع

باألمانة أمني جمعان ووكيل األمانة املهندس وليد راصع.
ــة والشوارع  ــات يف الطرق اإلسفلتي ــع املتعلقة بالحفري ــش االجتماع املواضي وناق
الرتابية بأمانة العاصمة، بسبب غارات طريان العدوان واألمطار الغزيرة التي شهدتها 
ــة الطرق  ــذا انهيار شبك ــرور وك ــة حركة امل ــب يف عرقل ــي تتسب ــة والت ــة العاصم أمان
ــل املواطنني أعباء نتيجة  ــة أعباء مالية وكذا تحمي ــة وتحميل خزينة الدول اإلسفلتي

تعرض مركباتهم للخلل.
ــة العاصمة  ــا أمان ــات التي اتخذته ــراءات واملعالج ــن اإلج ــة ع ــت اللجن وتساءل
ــغ مالية كبرية يف  ــة الدولة مبال ــك الطرق التي كلفت خزين ــاظ عىل تل ــل الحف يف سبي

تنفيذها.
ويف هذا الصدد أوضح أمني عام املجلس املحيل بأمانة العاصمة أن أمانة العاصمة 
ــوارع يف عموم مناطق  ــك الطرق وتحسني الش ــاً كبرياً يف سبيل صيانة تل ــويل اهتمام ت

األمانة.
ــا الجانب املايل فيما  ــة إىل الصعوبات ومنه ــرق املختصون بأمانة العاصم ــا تط كم
ــذ الخطط والربامج املتعلقة بصيانة وتطوير الطرق والتي تشمل شوارع  يتعلق بتنفي

رئيسية كثيفة الحركة املرورية والخدمية للمواطنني عىل مستوى املديريات.
ــق رفع الكفاءة  ــدوق صيانة الطرق بما يحق ــه يتم التنسيق مع صن ــاروا إىل أن وأش
ــر الحضاري وبعد اإلنتهاء من  ــر لشوارع العاصمة الرئيسية وإبرازها باملظه والتطوي
ــوارع الرابطة ثم الشوارع  ــم اإلنتقال يف املراحل الالحقة إىل الش ــوارع الرئيسية يت الش

الفرعية عىل مستوى األحياء والحارات حسب اإلمكانيات املتاحة والتمويالت.
ــة يف سبيل تحسني البنية  ــون بأمانة العاصمة إىل الجهود املبذول ــرق املختص وتط

التحتية التي والتكاليف التي تحتاجها األمانة للقيام بهذه األعمال.

لجنة الخدمات بمجلس النواب تناقش مع جمعان لجنة الخدمات بمجلس النواب تناقش مع جمعان 
أوضاع الشوارع والطرقات بأمانة العاصمةأوضاع الشوارع والطرقات بأمانة العاصمة


