
صنعاء - سبأ
ــور  ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــرأس رئي ت
عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمس بصنعاء 
ــداد والتحضري  ــة العليا لإلع إجتماع اللجن
ـــ 21  ــورة ال ــة لث ــرى الثالث ــال بالذك لالحتف
ــادس  ـــ 55 لثورة الّس ــبتمرب والعيد ال من س

والعرشين من سبتمرب.
ــري  التحض ــب  جوان ــة  اللجن ــت  ناقش
ــبتني  املناس ــني  بهات ــال  لالحتف ــداد  واإلع
الوطنيتني، والفعاليات الشبابية واإلعالمية 
والثقافية املصاحبة عىل املستويني املركزي 

واملحيل.
ــريي  ــل جماه ــة حف ــة إقام ــرت اللجن وأق
ــاء  ــة احتف ــة العاصم ــد بأمان ــزي حاش مرك
ــبتمرب،  ــرى الثالثة  لثورة الـ 21 من س بالذك
ــاء بثورة   ــمي احتف ــة حفل رس ــك إقام وكذل
ــنوية  ــات الس ــب الرتتيب ــبتمرب إىل جان 26س
ــورة األم  ــعلة الث ــاد ش ــل إيق ــة بحف الخاص

عشية الـ26 من سبتمرب الجاري.
ــة مختلف  ــة مواكب ــة أهمي ــدت اللجن وأك
ــموع  ــي املرئي واملس ــالم الوطن ــائل اإلع وس

ــانية  واإلنس ــة  الوطني ــاد  لألبع ــروء  واملق
ــاب  ــة الخط ــيد واحدي ــبتني وتجس للمناس
ــاء  أبن ــة  ــم كاف ــن تالح ــرب ع املع ــي  اإلعالم
ــعب اليمني وصمودهم يف وجه العدوان  الش

ــتهتاره  واس ــتكباره  واس ــه  صلف ــة  ومواجه
ــق  ــعيه الحثيث لش ــي وس ــان اليمن باإلنس
ــه اإلجرامي  ــي املقاوم ملرشوع الصف الوطن

التدمريي والتمزيقي للوطن.

ــالم  أع ــد  بتجدي ــة  اللجن ــت  ووجه
ــا يف كافة مقرات  ــة اليمنية ورفعه الجمهوري
ــوارع  والش ــة  العام ــات  واملؤسس ــوزارات  ال
ــوم  وعم ــة  العاصم يف  ــة  العام ــاحات  والس

املحافظات.
إىل  ــي  اليمن ــعب  الش ــري  جماه ــت  ودع
ــبتني  التفاعل املعهود يف إحياء هاتني املناس
يف  ــق  الالئ ــور  الحض ــجيل  وتس ــاركة  واملش
ــد االنتصار  ــة، لتأكي ــا اإلحتفائي فعالياتهم
ــة  لوح ــم  ورس ــة  الوطني ــا  وأهدافهم ــا  لهم
ــود والتحدي الوطني يف وجه العدوان  الصم
ــتكبار، التي تسعى إىل  وقوى الهيمنة واالس
ــعى للنهوض  ــي يس ــرشوع وطن رضب كل م
ــاق من براثن  ــعب اليمني واالنعت بواقع الش

التبعية واالرتهان لآلخر.
ــية  ــات السياس ــاع باملكون ــاب االجتم وأه
ــة  واملجتمعي ــة  الجماهريي ــات  واملنظم
ــاح  إنج يف  ــئولة  واملس ــة  الفاعل ــاركة  املش
ــورة الـ  ــد الـ 55 لث ــات االحتفاء بالعي فعالي
ــة لثورة 21  ــرى الثالث ــبتمرب والذك 26 من س
ــد روح التالحم الوطني  ــبتمرب، بما يجس س
الجامع يف مواجهة العدوان والتفاف الجميع 
ــامية  ــة الس ــات الوطني ــم والغاي ــول القي ح

والحضارية للمناسبتني.

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
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نجران :
ــىل تجمعات  ــي ع ــف مدفع - قص
الجنود واآلليات السعودية يف موقع 

السديس
- تدمري سيارة عسكرية نوع جيب 
ــرة ومرصع  ــفة يف الحري ــوة ناس بعب

طاقمها
يف  ــعوديني  س ــني  جندي ــص  قن  -

موقعي شجع والفواز
عسري :

ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــتهدف تبة عامر يف املجازة بعدد  تس

من قذائف املدفعية
ــة وتبة  ــع الضبع ــتهداف موق - اس

عامر بعدد من قذائف املدفعية
جيزان :

ــخ  صواري ــن  م ــة  صلي ــالق  إط  -
ــات للمرتزقة  ــا عىل تجمع الكاتيوش

رشق بوابة الطوال
ــة  املرتزق ــات  تجمع ــتهداف  اس  -
ــف  ــن قذائ ــدد م ــن بع ــع مثع يف موق

املدفعية

االحد 2017/9/10    

نهم :
ــة  ــع املرتزق ــريان يف موق ــتعال الن - اش
ــي عىل  ــف مدفع ــر قص ــح إث يف وادي مل

آلياتهم
ــة يف  ــفة باملرتزق ــوة ناس ــري عب - تفج
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت ــام وس منطقة ي

صفوفهم
ــة هجومية عىل مواقع املرتزقة  - عملي
ــىل يف  ــقوط قت ــرن وس ــرب الق ــوب غ جن

صفوفهم
تعز :

ــوف املرتزقة  ــى يف صف ــىل وجرح - قت
ــم باتجاه تبة  ــة تقدم له ــر كرس محاول إث

الصنمة بمديرية الوازعية
- مرصع وإصابة أعداد من املرتزقة إثر 
ــىل مواقعهم يف تباب الصياحي  هجوم ع

بالضباب
ــة للعدوان خالل  ــري آلية معطب - تفج
ــة بمحيط تبة  ــع املرتزق ــارة عىل مواق إغ

السمني بمديرية ذوباب
ــة يف  ــفة باملرتزق ــوة ناس ــري عب - تفج
ــرصع وإصابة أعداد  منطقة الضباب وم

منهم
ــتهدف تجمعات  - قصف مدفعي يس
ــكر خالد  ــمال معس ــة ش ــزاة واملرتزق الغ

بمديرية موزع وإصابات مبارشة
ــلل للمرتزقة  ــدي ملحاولة تس - التص
ــة يف مديرية الصلو  ــة املعين ــاه قري باتج

وقتىل وجرحى يف صفوفهم 
ــة يف  ــات للمرتزق ــتهداف تجمع - اس
ــمني بمديرية  ــة الس ــكر اإلمام وتب معس

ذوباب بعدد من قذائف املدفعية 
مارب :

- مرصع القيادي املرتزق العقيد/عيل 
طاهر البارع اركان حرب صقر2

ــزق املالزم/عيل عبدالله  ومرصع املرت
العبدي

ــعبية يف  ــريان الجيش واللجان الش بن
جبهة رصواح

ــق  ــة يف مناط ــن املرتزق ــرصع 6 م - م
متفرقة يف مديرية رصواح

ميدي :
يف  ــة  املرتزق ــات  تجمع ــتهداف  اس  -

شمال صحراء ميدي

جبهة الداخلجبهة الداخل

الجوف :
ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  4  -
ــىل مديرية  ــعودي ع ــي الس األمريك

الغيل
نهم :

- غارتان لطريان العدوان األمريكي 
السعودي عىل مديرية نهم

صعدة :
ــدوان األمريكي  ــارة لطريان الع - غ

السعودي عىل منطقة البقع
ــدوان  الع ــريان  لط ــان  غارت  -
األمريكي السعودي استهدفتا منزال 

يف مديرية باقم
- ترضر مزارع املواطنني يف مديرية 
ــف  بقص ــتهدافها  اس ــراء  ج رازح 

صاروخي سعودي
حجة :

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط  -
ــىل  ع ــارات  غ  3 ــن  يش ــعودي  الس

مديريتي حرض وميدي
الحديدة :

ــي  األمريك ــدوان  الع ــوارج  ب  -
ــازوت  امل ــفينة  س ــع  تمن ــعودي  الس
”فريو“ املخصصة لكهرباء الحديدة 

من الوصول إىل امليناء
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء/ سبأ
ــايض احمد  ــر العدل الق ــد وزي   تفق
ــري العمل يف  ــه عقبات ،أمس  س عبدالل
ــة، ومدى  ــوب رشق االمان ــة جن محكم

األنضباط الوظيفي.
ــن رئيس  ــدل م ــر الع ــتمع وزي واس
ــل  ووكي ــي  الدرباب ــد  ماج ــة  املحكم
ــاة  وقض  ، ــرة  زه ــه  عبدالل ــة    النياب
ــة إىل رشح  ــة والنياب ــي املحكم وموظف
ــة يف الفصل  ــازات املحقق ــول االنج ح
ــي تواجه  ــكاالت الت ــا واالش يف القضاي
ــات  نفق ــر  تواف ــدم  ع ــبب  بس ــل  العم

التشعيل وتأخر رصف الرواتب.
ويف اللقاء هنأ الوزير عقبات قضاة 
ــة  املحكم ــي  وموظف ــة  نياب ــاء  وأعض
ــا  ــي حققه ــارات الت ــد وباالنتص بالعي
ــعبية عىل  أبطال الجيش واللجان الش

مستوى كافة الجبهات.
ــة  ــتمرار يف تأدي ــار إىل أن االس وأش
ــم  ــد أه ــرب اح ــي يعت ــب الوظيف الواج
ــه العدوان، الذي  ــواع الصمود يف وج أن
ــعى إىل تعطيل  ــة األوىل س ومنذ الوهل
ــة القضاء من خالل استهداف  مؤسس

مقراتها يف معظم  املحافظات.
ــبي القضاء  وأكد أهمية ودور منتس
يف استتباب الوضع الداخيل من خالل 
ــة مهامهم الوطنية  ــتمرارهم يف تأدي اس
ــل  وح ــة  القضائي ــة  الخدم ــري  توف يف 

النزعات بني الناس بالعدل.
ــات خاطئة  ولفت إىل أن  أي ممارس
ــوف  ــة س ــة العام ــتغالل للوظيف أو اس
ــا هو الحال  ــدي له بحزم كم يتم التص
ــني عن  ــني واملتغيب ــبة للمتهاون بالنس

وظائفهم  دون مربر قانوني.
ــة  كاف ــات  عقب ــايض  الق ــا  ودع
إىل  ــة  القضائي ــلطة  الس ــبى  منتس
االلتزام بالسلوك القضائي املرتفع عن 
ــدوة يف األخالق  ــر وان يكونوا ق الصغائ
والصرب يف الشدائد وان يضعوا مصلحة 

العدالة والقضاء يف كل اعتبار. 
ــات موظفي  ــر العدل ، ثب وثمن وزي
ــن يف مقرات اعمالهم  القضاء الصامدي
ــة للعدالة،  ــات خدم ــم والنياب باملحاك
ــم  ــم تقدي ــتطاعوا بالتزامه ــن اس الذي

ــود  الصم يف  ــه  ب ــذى  يحت ــوذج  نم
والتضحية.

ــاة وموظفو  ــم عرب قض ــن جانبه   م
ــذه الزيارة  ــعادتهم به ــة عن س املحكم
ــلطة القضائية  ــادة الس ــني قي .. مطالب
ــكاالت  االش ــة  كاف ــة  معالج ــة   برسع
ــب اإلمكانات  ــي تواجه العمل حس الت

املتاحة.
أداء  يف  ــتمرون  مس ــم   أنه ــدوا  وأك
ــة  للعدال ــة  خدم ــة  الوظيفي ــم  مهامه
ــاس، والتعامل مع الوضع  وانصافا للن
ــات  ــة إىل ثب ــتثنائيا وبحاج ــه اس كون

وصمود.
ــارة  ــالل الزي ــدل خ ــر الع ــق وزي راف
ــؤون املالية واإلدارية  وكيل الوزارة للش

القايض سعد هادي.

أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن النظام 
ــار بعد مرور  ــك االنهي الصحي يف اليمن عىل وش

900 يوم من العدوان.
ــم وزارة الصحة  ــمي باس ــح الناطق الرس وأوض
ــبأ) أن  ـــ (س ــي ل ــم الكحالن ــور عبدالحكي الدكت
ــريان  ــتهداف ط ــل يف اس ــار تتمث ــؤرشات االنهي م
ــآت الصحية  ــعودي األمريكي املنش العدوان الس
ــة كليا وجزئيا  ــأة صحي حيث تم تدمري 413 منش

ومنها مركز معالجة الكولريا يف صعدة.
ــن 55 يف املائة من  ــف العمل يف أكرث م ــد توق وأك
ــل 45 يف املائة بحدها  ــة فيما تعم ــق الصحي املراف
األدنى، بحسب مسوحات أجرتها منظمات األمم 

املتحدة.
ــار  الحص أن  إىل  ــي  الكحالن ــور  الدكت ــار  وأش
ــة.. الفتا  ــول األدوي ــىل اليمن منع وص ــق ع الخان

ــب األحمر  ــة للصلي ــة الدولي ــر اللجن إىل أن تقاري
ــن احتياج اليمن  ــة فقط م ــري إىل أن 30 يف املائ تش
ــتلزمات الطبية هي ما  ــب الدوائي واملس يف الجان

تصل.
ــارش عىل  ــكل مب ــار أثر بش ــد أن الحص ــا أك كم
ــوي  ــل الكل ــة كالفش ــراض املزمن ــني باألم املصاب

والرسطان والقلب والسكري وغريها.
ــام الصحي  ــار النظ ــؤرشات انهي ــال " من م وق
ــف موظف يف القطاع الصحي  أن هناك أكرث 48 أل
ــتوى املركزي واملحافظات واملديريات يف  عىل املس
املستشفيات واملراكز والوحدات الصحية ومكاتب 

الصحة وديوان الوزارة بدون مرتبات منذ عام " .
ــم وزارة الصحة " إن عدم  وأضاف الناطق باس
ــط لرصف  ــدة بوعودها بالضغ ــم املتح ــاء األم وف
املرتبات يهدد بانهيار النظام الصحي يف اليمن ".

ناطق الصحة: النظام الصحي على وشك ناطق الصحة: النظام الصحي على وشك 
االنهيار بعد مرور االنهيار بعد مرور ٩٠٠٩٠٠ يوم من العدوان يوم من العدوان

وزير العدل: إجراءات حازمة بحق المتهاونين وزير العدل: إجراءات حازمة بحق المتهاونين 
والمتغيبين عن وظائفهم بدون مبرر قانونيوالمتغيبين عن وظائفهم بدون مبرر قانوني

صنعاء / سبأ
عقد بصنعاء أمس اجتماع برئاسة مدير مكتب 
ــم رئيس  ــود الجنيد ض ــة محم ــة الجمهوري رئاس
الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة القايض الدكتور 
ــزي ورئيس  ــقاف ووكالء الجهاز املرك ــر الس أبوبك
ــيق واملتابعة بني  ــة للتنس ــة الفني ــاء اللجن وأعض
ــة والقضائية  ــة الرقابية والضبطي أطراف املنظوم

بمكتب رئاسة الجمهورية.
وأكد االجتماع الذي حرضه وزير املالية الدكتور 
ــعبان، أهمية تنسيق الجهود بني الجهاز  صالح ش
ــبة ووزارة املالية ملتابعة  ــة واملحاس املركزي للرقاب

وتحصيل اإليرادات العامة والرقابة عىل اإلنفاق.
ــر املراجعة  ــىل متابعة تقاري ــث االجتماع ع وح
ــبة  ــاز املركزي للرقابة واملحاس ــادرة من الجه الص
ــم وزارة املالية  ــة تعامي ــذا متابع ــة وك ووزارة املالي
ــات  واملعالج ــة  املالي ــات  اإلصالح ــوص  بخص

املحاسبية.
ــيق  للتنس ــة  الفني ــة  اللجن ــاع  االجتم ــف  وكل
ــة بني أطراف املنظومة الرقابية والضبطية  واملتابع
والقضائية بالنزول امليداني للجهات ذات العالقة 
ــة توريد  ــة للدولة ومتابع ــوارد العام ــل امل لتحصي
ــالق كافة  ــك املركزي وإغ ــرادات إىل البن ــة اإلي كاف

الحسابات املفتوحة لدى البنوك التجارية.
ــكام القضائية  ــذ األح ــدد عىل متابعة تنفي وش
ــالمة  س ــول  ح ــري  والتح ــب  بالرضائ ــة  الخاص
ــني ومعرفة  ــون عىل كبار املكلف ــال لجان الطع أعم

الصعوبات التي تواجهها الجهات املختصة.
ــل  بتفعي ــة  الكفيل ــبل  الس ــاع  االجتم ــش  وناق

أجهزة الرقابة لحماية املال العام وتحصيل املوارد 
وترشيد النفقات.

ــاز  ــون الجه ــن قان ــادة 15 م ــل امل وأوىص بتفعي
ــة  ــث كاف ــي تح ــبة الت ــة واملحاس ــزي للرقاب املرك
ــاة  بمواف ــاز  الجه ــة  لرقاب ــة  الخاضع ــات  الجه
ــجالت  ــتندات والوثائق والس منـدوبيه بكافة املس
ــة وتوفري  ــة للفحـص واملراجع ــات املطلوب والبيان
ــذ اختصاصات  ــل تنفي ــا يكف ــات بم ــة املتطلب كاف

الجهاز عىل الوجه األكمل.
رضورة  ــوص  الخص ــذا  به ــون  املجتمع ــد  وأك
ــة رئيس  ــع برعاي ــري للقاء موس ــداد والتحض اإلع
ــيل وزارة املالية يف  ــىل ملمث ــيايس األع املجلس الس

كافة مؤسسات ومصالح الدولة.
ــة  رئاس ــب  مكت ــر   مدي ــد  أك ــاع  االجتم ويف 
ــة  ــني وزارة املالي ــيق ب ــة التنس ــة أهمي الجمهوري
ــل  لتفعي ــبة  واملحاس ــة  للرقاب ــزي  املرك ــاز  والجه
ــام وتحصيل  ــة املال الع ــة لحماي ــال الرقابي األعم

املوارد وترشيد النفقات.
ــاد بدور الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة  وأش
خالل الفرتة املاضية وقدرته عىل تقديم املعالجات 
ــالل  ــن خ ــالالت م ــاوزات واالخت ــن التج ــري م لكث
ــم ضبط ورفع اإليرادات  تقاريره والتي بموجبها ت
ــة الحرجة التي  ــروف االقتصادي ــة رغم الظ العام

تمر بها البالد جراء العدوان.
ــة  لرقاب ــة  الخاضع ــات  الجه ــد  الجني ــث  وح
الجهـاز بتنفيذ توصيات الجهاز يف كافة النواحي 

التي نص عليها القانون.
ــة  للرقاب ــزي  املرك ــاز  الجه ــس  رئي ــد  أك ــا  فيم

أداء  ــىل  ع ــوادره  وك ــاز  الجه ــرص  ح ــبة  واملحاس
ــداد التقارير  ــتمرار يف إع ــي واالس ــم الوطن واجبه
ــر يف مختلف  ــن تقاري ــب منه م ــا يطل ــة وم الدوري

الجوانب.
ودعا القايض السقاف كافة الجهات الحكومية 
ــوادره حرصا  ــي الجهاز وك ــاون مع مندوب إىل التع
ــدا أهمية تفعيل كافة  ــىل املصلحة العامة .. مؤك ع
ــهيل وإنجاح أعمال  ــواد القانونية الكفيلة بتس امل

الجهاز .
ــة إىل اإلجـراءات  ــر املالي ــن جانبه تطرق وزي م
ــي تتخذها الوزارة لتدارك األخطاء واملخالفات   الت
للقـوانني واللوائح النافذة .. مستعرضا الصعوبات 
ــي يواجهها مندوبو وزارة املالية خالل تأديتهم  الت

ألعمالهم يف مؤسسات الدولة ومصالحها .
ــىل  ــوزارة ع ــرص ال ــعبان ح ــور ش ــد الدكت وأك
ــبة  ــيق مع الجهاز املركزي للرقابة واملحاس التنس
ــر  التقاري ــداد  إع يف  ــاز  الجه ــال  أعم ــاح  إلنج
ــل اتخاذ اإلجراءات القانونية  والتوصيات بما يكف

املناسبة لحماية املال العام واسرتداده.
ــة دائرة الشؤون الرقابية  وقد استعرضت رئيس
ــة حمزة ما قامت  ــة الجمهورية عاتق بمكتب رئاس
ــة بني أطراف  ــيق واملتابع ــه اللجنة الفنية للتنس ب
ــن  ــة م ــة والقضائي ــة والضبطي ــة الرقابي املنظوم

نشاط خالل الفرتة املاضية.
ــاز املركزي للرقابة  ــرض االجتماع وكيال الجه ح
ــاع االقتصادي  ــي والقط ــبة للقطاع الفن واملحاس

الدكتور محمد وائل وعبدالله الضاعني.

اجتماع برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية اجتماع برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية 
يؤكد أهمية تفعيل األجهزة الرقابيةيؤكد أهمية تفعيل األجهزة الرقابية

شدد على تحصيل االيرادات العامة والرقابة على االنفاقشدد على تحصيل االيرادات العامة والرقابة على االنفاق

تفقد سير العمل في محكمة جنوب شرق األمانة:تفقد سير العمل في محكمة جنوب شرق األمانة: التقت ممثل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:التقت ممثل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

وزيرة حقوق اإلنسان تؤكد ضرورة تشكيل لجنة دولية وزيرة حقوق اإلنسان تؤكد ضرورة تشكيل لجنة دولية 
مستقلة في التحقيق بجرائم العدوان في اليمنمستقلة في التحقيق بجرائم العدوان في اليمن

صنعاء /سبأ 
ــان  التقت وزيرة حقوق اإلنس
ــف،  عبداللطي ــل  فيص ــاء  علي
ممثل املفوضية السامية لحقوق 
ــور  ــن الدكت ــدى اليم ــان ل اإلنس

العبيد أحمد العبيد.
ــرة  وزي ــارت  أش ــاء  اللق ويف 
حقوق اإلنسان إىل أهمية تعزيز 
ــوزارة واملفوضية  ــني ال ــة ب الرشاك
ــطة  واألنش ــاريع  املش ــم  ودع
ــات وقدرات الكادر  لتطوير إمكان

الوطني.
ــتيائها من عدم  وعربت عن اس
ــان  اإلنس ــوق  حق وزارة  ــوة  دع
ــدورة  ال ــاع  اجتم يف  ــاركة  للمش
ــس  ملجل ــني  والثالث ــة  السادس
ــدة أهمية  ــان.. مؤك حقوق اإلنس
ــة  حقيق ــراز  إلب ــوزارة  ال ــل  تمثي

انتهاكات تحالف العدوان.
ــاء إىل  ــرة علي ــت الوزي وتطرق
ــول تقرير  ــوزارة ح ــات ال مالحظ
ــرية إىل  ــامية.. مش املفوضية الس
ــن  ــد م ــل العدي ــر أغف أن التقري
ــة  ــاكات وخاص ــم واالنته الجرائ
ــال اإلرهابية يف املحافظات  األعم

الجنوبية والرشقية.
ــة أن تكون  ــىل أهمي ــدت ع وأك

هذه االنتهاكات حارضة، ورضورة 
ــتقلة  ــة مس ــة دولي ــكيل لجن تش

للتحقيق يف االنتهاكات.
من جانبه أكد الدكتور العبيد 
ــة تعزيز الرشاكة بني الوزارة  أهمي
ــيتم  ــة.. الفتا إىل أنه س واملفوضي
ــة  ميزاني يف  ــاريع  املش إدراج 

2018م.
ــت إىل أنه ليس للمفوضية  ولف
ــار  باختي ــة  عالق أي  ــامية  الس
ــس  مجل ــاع  اجتم يف  ــاركني  املش

حقوق اإلنسان.
ــة  ــب املفوضي ــد ترحي ــا أك كم

ــوق  حق وزارة  ــات  بمالحظ
ــا  بم ــر  التقري ــول  ح ــان  اإلنس
ــواءه عىل  ــموليته واحت يخدم ش
ــا  الفت ــاكات..  االنته ــف  مختل
ــال  ــيقوم بإيص ــب س إىل أن املكت
املالحظات بحيث تكون مضمنة 

يف النقاشات.
ــة  املفوضي ــل  ممث ــار  وأش
ــي  ــر يغط ــامية إىل أن التقري الس
ــض  وبع ــددة  مح ــة  زمني ــرتة  ف
ــا ضمن  ــم توثيقه ت ــاكات  االنته
الصادرين  ــابقني  الس التقريرين 

عن املفوضية.

ــة عىل  ــد املفوضي ــدد تأكي وج
ــة التحقيق  ــكيل لجن ــة تش أهمي
ــا إىل أن املفوضية  ــة .. الفت الدولي
ــة التوصيات  ضمنت ذلك يف كاف
ــبيل  ــزءاً مهماً يف س كون ذلك ج
ــان توثيق  ــق العدالة وضم تحقي
ــة املحافظات  ــاكات يف كاف االنته

اليمنية.
ــا  ــد أن م ــور العبي ــد الدكت وأك
ــة التحقيق  ــكيل لجن ــق تش يعي
يعود إىل اإلرادة الدولية يف اتخاذ 

مثل هذا القرار.
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ناقشت في اجتماعها برئاسة بن حبتور التحضيرات لالحتفال بثورتي ناقشت في اجتماعها برئاسة بن حبتور التحضيرات لالحتفال بثورتي ٢١٢١ و و٢٦٢٦ سبتمبر سبتمبر

ـــاد الــوطــنــيــة  ـــع ــة األب ــب ــواك ــة م ــي ــم ــد أه ــؤك ــال) ت ــف ــت ــالح ــا ل ــي ــل ــع ـــاد الــوطــنــيــة (ال ـــع ــة األب ــب ــواك ــة م ــي ــم ــد أه ــؤك ــال) ت ــف ــت ــالح ــا ل ــي ــل ــع (ال
ـــي ـــالم ـــاب اإلع ـــط ـــخ ـــد ال ـــي ـــوح ــن وت ــي ــت ــب ــاس ــن ــم ــل ـــة ل ـــي ـــان ـــس ـــيواإلن ـــالم ـــاب اإلع ـــط ـــخ ـــد ال ـــي ـــوح ــن وت ــي ــت ــب ــاس ــن ــم ــل ـــة ل ـــي ـــان ـــس واإلن

رئيس حكومة اإلنقاذ
ــرار  "أح ــوزراء  ال ــس  رئي ــا  ودع
ــوف بوضوح  ــم إىل الوق ــعوب العال وش
ضد العدوان عىل اليمن والذي يميض 
يف عامه الثالث بدعم إعالمي أمريكي 

بريطاني ".
ــىل اليمن  ــار إىل أن العدوان ع وأش
ــياق تصفية الحسابات بني  يأتي يف س
دول اإلقليم وقال " نقول لدول اإلقليم 
إذا كان لديها تصفية حسابات عليها 
ــكل مبارش ال أن يتقاتلوا  أن تقاتل بش

يف اليمن
ــور مزاعم دول  ــتغرب بن حبت واس
ــي أنها تقاتل إيران  العدوان التي تدع
يف اليمن، يف الوقت الذي لدى اإلمارات 
ــع إيران،  ــازة م ــات املمت ــل العالق أفض
ــعودية إىل االعرتاف  ــا إياها والس داعي
بالسلطة القائمة يف صنعاء، والتعامل 

معها بمسؤولية.
ــار  ــور إىل أن أنص ــن حبت ــت ب ولف
ــام لديهم  ــعبي الع ــر الش ــه واملؤتم الل
ــخ طويل من الحوار مع الخصوم،  تاري
مضيفاً، حاورناهم يف جنيف والكويت 
ــن أدوات  ــارة ع ــم عب ــف ه ــن لألس لك
ــة مع  ــا فرص ــس لدين ــتعمر، ولي للمس
ــع الراية  ــعبنا ولن نرف ــنا ومع ش أنفس

البيضاء، فالحرب مفروضة علينا.
وأضاف " " نقول لألمم املتحدة إن 
ــعودية  ــرتته الس القرار 2216 الذي اش

واإلمارات لم يحل املشكلة بل فاقمها، 
ــتمر الحرب لسنوات إذا لم تتم  وستس
ــذي أتخذ ظلماً  ــة هذا القرار ال مراجع

وعدوانا عىل اليمنيني.
ــاذ  اإلنق ــة  حكوم ــس  رئي ــد  وأك
ــع  ومصان ــالح  الس ــا  لديه ــالده  ب أن 
ــال دفاعاً  ــتمر يف القت للذخرية وستس
ــتقبل  ــريا إىل أن مس ــن مش اليم ــن  ع
العملية السياسية مرتبط أوًال بإيقاف 
ــار والرشوع يف  ــع الحص ــدوان، ورف الع

حوار حول كل القضايا اليمنية.
ــور أن  ــن حبت ــد الدكتور ب ــا أك كم
ــني  ــون بالرشيك ــن يرتبص ــداء اليم أع
ــار الله  ــام وأنص ــعبي الع ــر الش املؤتم
ــة رشاكة  ــريا إىل أن أي ــا، مش وحلفائهم
ــات  ــر تباين ــّد أن تظه ــلطة الب يف الس
ــم  والنظ ــح  اللوائ ــذ  تنفي يف  ــة  طبيعي
ــون  يك أن  ــة  رشيط ــن  لك ــني،  والقوان
ــقف مقاومة  ــت س ــذا االختالف تح ه

العدوان.

وزير الخارجية
ــج  ــربون إىل أن الربنام ــارت كول وأش
ــاعدات  ــم املس ــىل تقدي ــيحرص ع س
ــاء  للنس ــم  والدع ــانية  اإلنس
ــواء  ــتهدفات يف رشائح محددة س املس
أو  ــجون  الس يف  أو  ــام  األيت ــز  مراك يف 
ــه  ــدوان وتداعيات ــراء الع ــوزات ج املع
ــتدامة  بغرض توفري مصادر دخل مس

لهن.

ــر الخارجية  ــار وزي ــاء أش ويف اللق
ــرأة اليمنية لها مكانة خاصة  إىل أن امل
ــام يف  ــارز وه ــا دور ب ــع وله يف املجتم
ــا إىل أن أغلب  ــة العدوان ..الفت مواجه
ــدوان من  ــريان الع ــارات ط ــا غ ضحاي

النساء واألطفال وكبار السن.
ــاذ  اإلنق ــة  حكوم ــرص  ح ــد  وأك
ــل  ــام وعم ــهيل مه ــىل تس ــي ع الوطن
ــة يف اليمن،  ــات الدولية العامل املنظم
ــدة  ــم املتح ــج األم ــك برنام ــا يف ذل بم
ــة  الخدمي ــب  الجوان يف  ــرأة  للم
والتعليمية والتوعوية ويف إطار راسخ 
ــيق  ــاون والتنس ــفافية والتع ــن الش م
تركيزاً عىل إدراك االحتياجات الفعلية 
ــرأة اليمنية واإليفاء بها من  لليمن وامل
خالل اإلمكانات املتاحة والدعم الذي 

يمكن توفريه عرب الجهات املانحة.

مفوض حقوق اإلنسان
وسجل التقرير الصادر عن مكتب 
ــان والذي  األمم املتحدة لحقوق اإلنس
نرشه مركز أنباء األمم املتحدة الثالثاء 
ــالل  خ ــة  املرتكب ــاكات  االنته ــايض  امل

ثالثة أعوام.
ــر بتكليف من مجلس  وأكد التقري
ــات القصف  ــان أن عملي حقوق اإلنس
ــوات التحالف  ــوي التي تنفذها ق الج
ــت هي  ــا زال ــعودي م ــكري الس العس
ــوع ضحايا من  ــبب الرئييس يف وق الس

األطفال، ومن املدنيني بشكل عام.

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


