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الحديدة/سبأ
ــدة  الحدي ــة  بمحافظ ــاع  اجتم ــش  ناق
ــة املهندس  ــر الكهرباء والطاق ــة وزي برئاس
لطف الجرموزي ومحافظ الحديدة حسن 
أحمد الهيج، الصعوبات التي تواجه إعادة 

التيار الكهربائي ملدينة الحديدة.
واستعرض االجتماع الذي حرضه وكيل 
ــؤون املالية واإلدارية واملوارد  املحافظة للش
ــباب  ــار أحمد محمد، أس ــة عبدالجب املالي
ــغيل  تعرث وصول كمية الديزل الكافية لتش
ــايل والكورنيش ورأس  محطات كهرباء الح

كتنيب.
ــر االجتماع توفري 500 ألف لرت ديزل  وأق
والبدء بتشغيل املنظومة الكهربائية ملدينة 
ــيق مع الجهات املختصة  الحديدة بالتنس
ــار الكهربائي  ــن عدم انقطاع التي بما يضم
ــق الخدمية  ــا املراف ــة وخصوص ــن املدين ع

ذات الخصوصية العالية.
ــة قد تفقد  ــاء والطاق ــر الكهرب وكان وزي
ــايل والكورنيش  ــري العمل بمحطتي الح س
ــال  ــىل األعم ــع ع ــدة، واطل ــة الحدي بمدين
اإلنشائية الخاصة بمرشوع توسعة محطة 
ــي  الت ــة 132/33 ك. ف  التحويلي ــايل  الح
ــتيعابية من 70  ــدف إىل رفع القدرة االس ته

إىل 120 ميجاوات.
ــن مدير  ــر الجرموزي م ــتمع الوزي واس
ــدس  املهن ــش  والكورني ــايل  الح ــي  محطت
ــاح عن  ــني إىل إيض ــر والعامل ــزي جعف الع
ــات التي تعرتض  مراحل املرشوع والصعوب
ــل الصعوبات  ــه بتذلي ــل .. ووج ــري العم س

والعمل عىل إنجاز املرشوع وفق املواصفات.
ــا مدير كهرباء  ــه خالل الزيارة نائب رافق
ــن  ــدس عبدالرحم ــدة املهن ــة الحدي منطق

حجر وآدم شمسان .
ــن  ــظ الحديدة حس ــش محاف ــا ناق كم
ــة النفط  ــؤويل رشك ــع مس ــج م ــد الهي احم
ــر األحمر  ــئ البح ــة موان ــة ومؤسس اليمني
ــتقات  ــترياد املش ــة اس ــم عملي ــة تنظي آلي
النفطية وتفريغها يف منشآت النفط بميناء 

الحديدة.
ــىل رضورة العميل  ــاع ع ــدد االجتم وش
ــة النفط وإدارة  ــفافية ووضوح بني رشك بش
ــراء  وإج ــئ  واملوان ــة  النفطي ــآت  املنش
املراسالت الواضحة لتجاوز أي عراقيل قد 
ــاط امليناء وتتسبب يف تأخري  تؤثر عىل نش

البواخر يف أرصفة التفريغ.
ــاع، الذي حرضه ممثلون  وأوىص االجتم
ــتقات النفطية رشكة  ــتوردي املش ــن مس ع
ــعر  ــع التجار إليجاد س ــط باالتفاق م النف
ــتقات النفطية ليكون هو  محدد لقيمة املش
ــادة املحافظة  ــمي لتتمكن قي ــعر الرس الس
ــة برشاء كميات  ــن انزال املناقصة الخاص م

الديزل الخاصة بكهرباء املحافظة.
ــط  النف ــة  رشك ــاع  االجتم ــف  كل ــا  كم
ــتقات  املش ــتوردي  مس ــع  م ــل  بالتواص
ــات مخزنة يف  ــم كمي ــن لديه ــة الذي النفطي
ــة وإلزامهم  ــط التابعة للرشك ــآت النف منش
ــتقات  ــن املش ــا م ــحب مخزونه ــة س برسع
ــترياد  النفطية حتى ال تكون عائقا أمام اس

كميات جديدة.
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صنعاء/سبأ
ــد بصنعاء أمس املؤتمر العلمي األول للتيقظ  عق
ــن وجودة  ــعار " دواء آم ــن تحت ش ــي يف اليم الدوائ
ــتلزمات  ــه الهيئة العليا لألدوية واملس أفضل" نظمت
ــكان  ــة والس ــة العام ــر الصح ــور وزي ــة بحض الطبي

الدكتور محمد سالم بن حفيظ.
وهدف املؤتمر بمشاركة ممثلني عن املستشفيات 
ــة يف  ــع األدوي ــة ورشكات ومصان ــة والخاص الحكومي
ــف بمهام  ــة إىل التعري ــات ذات العالق ــن والجه اليم
ــة العليا لألدوية  ــي التابع للهيئ ــز التيقظ الدوائ مرك
ــوات االتصال الخاصة  ــه، وكذا التعريف بقن ومفهوم
باملركز، والتطورات العاملية يف هذا الجانب فضًال عن 

النظام العاملي للتيقظ والسالمة الدوائية.
ــن أوراق العمل حول  ــتعرض املؤتمر عدداً م واس
ــاء  ــة واألطب ــة الرسيري ــة والصيدلي ــم األدوي دور عل

والجامعات يف التيقظ الدوائي .
ــكان  ــر الصحة العامة والس ــد وزي ــر أك ويف املؤتم
ــظ الدوائي يف  ــز التيق ــل مرك ــر يف تفعي ــة املؤتم أهمي
ــازا مهما يف  ــة والذي يعترب إنج ــة العليا لألدوي الهيئ
ــراء العدوان  ــالد ج ــر بها الب ــروف التي تم ــل الظ ظ

والحصار .
ــار إىل أن الهدف األسايس للجهات الرقابية،  وأش
يتمثل يف التأكد من فعالية وسالمة ومأمونية األدوية 
ــويق  ــدأ قبل التس ــة تب ــالمة األدوي ــا إىل أن س .. الفت

وخالل وبعد التسويق .
ــتخدمون الدواء بعد  وقال " إن املرىض الذين يس

ــك يمكن أهمية  ــويق لديهم أمراض أخرى ولذل التس
وجود التيقظ الدوائي لضمان مأمونية الدواء ".

ــظ الدوائي من  ــن حفيظ التيق ــرب الدكتور ب وأعت
ــدواء والطب والذي  ــات يف عالم ال ــدث التخصص أح
يجب عىل الجميع مواكبة الجديد والتطور املتسارع 
ــه كما  ــص والتعامل مع ــذا التخص ــهده ه ــذي يش ال
ــفيات  ــات الصحية واملستش ــب .. داعيا املؤسس يج
ورشكات األدوية واملختربات إىل التعامل بإيجابية مع 
ــالل جمع املعلومات الخاصة  التيقظ الدوائي من خ
ــة أو أي معلومة لها عالقة يف هذا  باألعراض الجانبي

الجانب وإرسالها ملركز التيقظ الدوائي.
كما دعا املنظمات الدولية إىل دعم أنشطة الهيئة 
ــة وضبط جودة  ــاعدتها يف رقاب ــا لألدوية ومس العلي

الدواء خاصة واليمن تمر بحالة استثنائية.
ــا لألدوية  ــة العلي ــس الهيئ ــار رئي ــن جانبه أش م
ــي إىل  ــد املدان ــور محم ــة الدكت ــتلزمات الطبي واملس
ــة  ــوق اليمني ــدواء يف الس ــع ال ــح واق ــة تصحي أهمي
ــا إىل أهمية  ــوق .. الفت ــبة لهذا الس وخلق بيئة مناس
ــب املواطنني اإلصابات  ــظ الدوائي لتجني مركز التيق
ــتخدام بعض  ــة الناتجة عن اس ــراض الجانبي باألع

ــاف الجديد  ــك من خالل املتابعة واكتش األدوية وذل
والتعامل معه كما يجب .

ــاق وطني  ــا عمل ميث ــيتم قريب ــار إىل أنه س وأش
ــليمة يف الرتويج  ــات األخالقية الس لاللتزام باملمارس

للدواء .
ــني الدكتور  ــب الصيادلة اليمني ــار نقي ــدوره أش ب
ــة لتأمني  ــة العليا لألدوي ــراب إىل دور الهيئ ــل ح فض

الدواء .
ــاون الجهات ذات العالقة مع  ولفت إىل رضورة تع
الهيئة يف مهامها تجاه كل من تسول له نفسه العبث 
ــني وإدخال األدوية املهربة واحتكارها  بأرواح املواطن

خاصة يف ظل الظروف التي تمر بها البالد .
ــي  ــظ الدوائ ــز التيق ــر مرك ــتعرض مدي ــا اس فيم
الدكتور نجيب العبييس أهداف ومهام املركز .. مبينا 
ــا الواقع  ــرضورة ملحة أفرزه ــهار املركز جاء ك أن إش
ــكل مهول  ــتوردة تدخل اليمن بش ــون األدوية املس ك
ــة القطاع  ــام آخر يف منظوم ــتوجب إيجاد نظ ما يس

الصحي ملتابعة الدواء ما بعد التسويق.
ــة أو  ــع اإلصاب ــو من ــز ه ــدف املرك ــت إىل أن ه ولف
ــة الدواء أو ظهور  ــة أو الوفاة جراء عدم فعالي اإلعاق

أعراض جانبية خطرية أو أخطاء يف تداوله .
ــد  ــر ترص ــة وتقاري ــام متابع ــود نظ ــد أن وج وأك
ــريات الجانبية  ــاف التأث ــات واكتش ــيرثي املعلوم س
ــة والعمل عىل  ــات الدوائي ــر يف الصناع ــع التزوي ومن
رسعة معرفة األدوية واملستحرضات الصيدالنية غري 

املطابقة للتصنيع الجيد.
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في المؤتمر األول للتيقظ الدوائي:في المؤتمر األول للتيقظ الدوائي:

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

• قصف مدفعي عىل:
ــعوديني يف  ــود الس ــات للجن - تجمع
ــتحدث  ــالء واملخروق ومس ــكر رج معس

املخروق
- تجمعات مرتزقة العدوان يف ذو رعني

• مرصع كل من:
- املرتزق محمد نعمان صالح

- املرتزق عاصم أحمد محمد الشعبي 
يف جبهة البقع

جيزان:
ــات  تجمع ــىل:  ع ــي  مدفع ــف  قص  •

للجنود السعوديني يف موقع املعنق

االربعاء 2017/11/1       

تعز:
• قصف مدفعي عىل:

ــان  اله ــل  جب يف  ــة  املرتزق ــات  تحصين  -
بالضباب

ــار  ــة الصي ــة يف منطق ــات املرتزق - تجمع
الصلو

ــتهدف  • صاروخية الجيش واللجان تس
تحصينات للمرتزقة يف الكدحة

ــتهداف  ــكرية يف اس ــة عس ــاب آلي • إعط
ــم  وآلياته ــة  ملرتزق ــات  لتجمع ــي  مدفع
يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  وس ــة  بالجحملي

صفوفهم
ــتهداف  ــن املرتزقة يف اس ــرصع عدد م • م

مدفعي ملواقعهم شمال يختل يف املخا 
ــن  ــدد م ــة يف ع ــن املرتزق ــرصع 10 م • م

الجبهات بتعز
ــة  ملرتزق ــة  بآلي ــفة  ناس ــوة  عب ــري  تفج  •

العدوان يف مثلث الظريفة - الوازعية
نهم:

• مرصع كل من:
ــرع  األق ــان  رشب ــيل  ع ــح  صال ــزق  املرت  -

االجدعي
- املالزم أول/ املرتزق حسيني عيل احمد 

لطف الله سميع
ــزق عبدالعزيز احمد  ــالزم أول/ املرت - امل

محمود النعمان
- املرتزق أصيل حميد ألجراش

- املرتزق أحمد حسن مسعد القريش 
- املرتزق طارق محمد حسن السورقي
- القيادي املرتزق عيل سعيد مجوحان

- النقيب املرتزق عيل القانص
ــن امني  ــن ب ــزق عبدالرحم ــب املرت - النقي

عيل الحمريي
ــمان  الس ــس  يون ــزق  املرت ــادي  القي  -

الجعشني
- املالزم املرتزق نرص نعماند

-مالزم أول املرتزق سليمان الحكمي
- مالزم أول املرتزق يونس الهاميل

• وإصابة:
- املرتزق راجح احمد نعمان الحمريي
- املرتزق أنور محمد عبدالله الظفاري

- املرتزق سليم حسن عبدالعزيز الجله
- املرتزق مناع عبده بن عبدالعزيز الجله

- املرتزق محمد غالب األسطى
-  املرتزق نورالدين عمر األسطى

الجوف:
ــع املرتزقة يف  ــىل مواق ــف مدفعي ع • قص

معسكر الخنجر بمديرية خب والشعف
• قنص 3 من املرتزقة يف املتون

مأرب:
ــة يف مناطق متفرقة  • مرصع 5 من املرتزق

من رصواح
ميدي:

ــىل تجمعات للمرتزقة  • قصف مدفعي ع
شمال صحراء ميدي

شبوة:
ــات مرتزقة  ــىل تجمع ــف مدفعي ع • قص

العدوان يف الساق بمديرية عسيالن 

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
• 29 شهيداً و 28 جريحاً حصيلة ضحايا 
ــوق  ــدوان للوكندة بس ــتهداف طريان الع اس

عالف يف سحار
• غارة عىل ثالجة مركزية بمدينة صعدة 

ــتهداف  ــهاد مواطنني 2 جراء اس • استش
ــام  ــط الع ــيارتهم يف الخ ــدوان س ــريان الع ط

بمنطقة غافرة يف مديرية الظاهر
ــتهدف  ــعودي يس ــف صاروخي س • قص

مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية
ــاء مديرية رازح  ــن أبن ــة مواطن م • إصاب

بنريان حرس الحدود السعودي
ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــارات لط • 6غ

األمريكي عىل منطقة الفرع بمديرية كتاف
الضالع:

ــف مدفعي  ــهيدان وجريحان يف قص • ش
ــن بقرية  ــزل مواط ــدوان عىل من ــة الع ملرتزق

الحمرياء يف منطقة دمت
مارب:

• غارتان عىل مديرية رصواح
• 4 غارات عىل مديرية رصواح

نهم:
ــزارع  م ــتهدف  يس ــدوان  الع ــريان  ط  •

املواطنني يف منطقة املعمل بثالث غارات 
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إدانات واسعة لمجزرة تحالف العدوان في سوق عالف بمحافظة صعدة:إدانات واسعة لمجزرة تحالف العدوان في سوق عالف بمحافظة صعدة:

الثورة/سبأ
لقيت جريمة تحالف العدوان املروعة والبشعة يف سوق 
عالف بمديرية سحار محافظة صعدة والتي راح ضحيتها 
ــعاً  ــتنكاراً واس ــح، اس ــهيد وجري ــني ش ــا ب ــو 60 مواطن نح
ــمية ومنظمات  ــل العديد من الجهات الرس وإدانات من قب

املجتمع املدني واألحزاب والتنظيمات السياسية .
ــة تعد من  ــة إىل أن هذه الجريم ــات اإلدان ــارت بيان وأش
أخطر جرائم العدوان كونها ارتكبت بشكل متعمد وممنهج 

بحق املدنيني.
ــم إىل  ــرار العال ــدويل وأح ــع ال ــات املجتم ــت البيان ودع
ــعودي اإلماراتي إليقاف  الضغط عىل تحالف العدوان الس
مجازره بحق الشعب اليمني ورسعة تشكيل لجنة تحقيق 

دولية محايدة يف جرائم العدوان.
ــدة  ــتنكر بش ــدد أدان مجلس النواب واس ــذا الص ويف ه
ــدوان بقيادة  ــف الع ــي ارتكبها تحال ــة الت ــة املروع الجريم
ــوق عالف بمديرية سحار محافظة صعدة   السعودية يف س

وراح ضحيتها نحو 60 مواطناً بني شهيد وجريح.
ــخة منه  ــبأ) نس وأكد مجلس النواب يف بيان تلقت (س
ــد خطراً، كونها  ــذه املجازر تعد من جرائم الحرب األش أن ه
ــار للقواعد  ــج دون أي اعتب ــد وممنه ــكل متعم ارتكبت بش

واألحكام والعهود واملواثيق اإلنسانية والدولية.
ــا كان لتحالف العدوان  ــواب إىل أنه م ــت مجلس الن ولف
ــدويل ويف  ــت املجتمع ال ــوال صم ــم ل ــذه الجرائ ــوم به أن يق
املقدمة مجلس األمن وهيئة األمم املتحدة ومنظمة التعاون 

اإلسالمي وما يسمى بالجامعة العربية.
 ودعا البيان هذه الهيئات لتحمل مسؤوليتها اإلنسانية 
ــذه الجرائم والضغط النهاء  ــة واألممية يف إيقاف ه والقومي
ــعب اليمني وعدم  ــدوان ورفع الحصار الجائر عىل الش الع

االكتفاء بالتعبري عن قلق أمني عام األمم املتحدة.
ــان  ــن ولجنة حقوق اإلنس ــان مجلس األم ــب البي وطال
ــتقلة  ــة مس ــة دولي ــكيل لجن ــدة بتش ــم املتح ــة لألم التابع
ــق يف كل املجازر التي  ــيص الحقائق والتحقي ــدة لتق ومحاي
ارتكبتها دول العدوان وما تزال ترتكبها يف اليمن عىل مرأى 

ومسمع العالم.
كما أكد مجلس النواب يف بيانه أن هذه الجرائم لن تزيد 
ــلحة ولجانه الشعبية إال قوة  ــعب اليمني وقواته املس الش
وشجاعة وإقداماً للتصدي للعدوان، كما ستجعل الشعب 
ــى تحقيق  ــة العدوان حت ــكاً يف مواجه ــرث تماس ــي أك اليمن

النرص.
ــي يرتكبها  ــرب الت ــم الح ــىل أن جرائ ــان ع ــدد البي  وش
ــن يفلت مرتكبوها  ــقط بالتقادم ول ــف العدوان لن تس تحال

من العقاب.
ــفاء  ــهداء وتمنى الش ــس النواب عىل الش ــم مجل وترح
ــبحانه تعاىل  ــائًال الله س ــى واملصابني س ــل للجرح العاج
ــي عامة الصرب  ــعب اليمن ــم والش ــم وذويه ــم أهاليه أن يله

والسلوان.
ــؤول بوزارة الخارجية الجرائم  إىل ذلك أدان مصدر مس
ــتمراره يف  ــي واس ــعودي األمريك ــدوان الس ــية للع الوحش
ــوق عالف  ــتهداف املدنيني وآخرها جريمة الحرب يف س اس

بمديرية سحار محافظة صعدة .
ــا 29  ــي راح ضحيته ــة الت ــدر : " إن الجريم ــال املص وق
ــعودي  ــد حقيقة أن العدوان الس ــاً تؤك ــهيداً و28 جريح ش
ــري أرضه ، وأن ما  ــعب اليمني وتدم وتحالفه جاء لقتل الش
رصح به ويل عهد دولة العدوان السعودية مؤخرا وما أعقبه 
ــمى دول  ــاء أركان مايس من اجتماع لوزراء خارجية ورؤس
ــي مزاعم إعادة  ــذه الحقيقة وينف ــف العدوان يؤكد ه تحال

رشعية فاشلة منتهية دستوريا " .
ــر رداً  ــدوان أن تنتظ ــىل دول الع ــدر : " ع ــاف املص وأض
ــش واللجان  ــات الجي ــام يحمل بصم ــادم األي ــيا يف ق قاس
ــهداء من  ــعبية وأبناء القبائل املتطوعني لالنتقام للش الش

ــب طيارو العدو  ــن الذين يرتك ــاء وكبار الس األطفال والنس
السعودي الجبان جرائم حربهم املسعورة بحقهم " .

ــني العام لألمم املتحدة ومجلس األمن  ودعا املصدر األم
ــامي لألمم  ــان واملفوض الس ــدويل ومجلس حقوق اإلنس ال
ــؤوليتهم  ــالع بمس ــان إىل االضط ــوق اإلنس ــدة لحق املتح
ــاني الدويل  ــرتام القانون اإلنس ــىل هيبة واح ــاظ ع يف الحف
واتفاقيات ومعاهدات حقوق اإلنسان وميثاق األمم املتحدة 
ــعودي اإلماراتي  ــن قبل دولتي العدوان الس التي أُهينت م
اللتني تعتقدان بأنه يمكنهما رشاء صوت الضمري اإلنساني 

وقتل مبدأ العدالة واملحاسبة بأموالهما .
ــيقتص لكل نفس  ــعب اليمني س ــدر أن الش ــد املص وأك
ــذا العدوان الهمجي  ــت ولكل قطرة دم أريقت خالل ه أزهق

الغادر
ــتقل استمرار  ــتنكرت حكومة شباب اليمن املس كما اس
ــازر  ــكاب املج ــعودية يف ارت ــادة الس ــدوان بقي ــف الع تحال
ــانية  ــني ضاربة كل قيم ومبادئ اإلنس ــعة بحق املدني البش

عرض الحائط.
ــخة  ــبأ) نس ــباب يف بيان تلقت (س ونددت حكومة الش
منه بالجريمة البشعة التي ارتكبها طريان العدوان يف سوق 
ــده وراح ضحيتها 29  ــحار محافظة صع عالف بمديرية س

شهيدا و28 جريحا.
ــك الجريمة  ــم يكتف بتل ــان أن التحالف ل ــح البي وأوض
ــيارة  ــتهداف س ــه إىل اس ــوم نفس ــد يف الي ــب بل عم فحس
ــة غافرة يف  ــام بمنطق ــط الع ــا بالخ ــاء مروره ــني أثن مواطن
ــني  ــني اثن ــهاد مواطن ــا أدى إىل استش ــر م ــة الظاه مديري

وإصابة آخرين.
ــجل القتل  ــازر تضاف إىل س ــذه املج ــان أن ه ــد البي وأك
ــعب اليمني ،  ــف العدوان بحق الش ــي املُمنهج لتحال اليوم
ــان الدولية  ــات حقوق اإلنس ــًال مجلس األمن ومنظم محم
مسؤولية ما ترتكب من جرائم يومية بحق النساء واألطفال 

والشيوخ يف ديارهم.
ــاركة يف التحالف  ــان إىل محاكمة الدول املش ــا البي و دع
ــاني  ــاً للقانون الدويل اإلنس ــاً وفق ــعودية دولي ــادة الس بقي
ــية بحق  ــا الوحش ــن مجازره ــان ع ــوق اإلنس ــون حق وقان
ــآت والبنى التحتية  ــعب اليمني وتدمري املنازل واملنش الش

يف مختلف املحافظات .
ــة  التنفيذي ــب  واملكات ــة  املحلي ــلطة  الس ــت  أدان ــا  كم
ــية ومنظمات املجتمع املدني بمحافظة  واألحزاب السياس
ــدوان  الع ــريان  ــا ط ارتكبه ــي  الت ــة  املروع ــزرة  املج ــار،  ذم
السعودي األمريكي يف سوق عالف بمديرية سحار بصعدة 

و راح ضحيتها العرشات من الشهداء والجرحى.
ــم  ــدادا لجرائ ــة امت ــذه الجريم ــات ه ــربت يف بيان واعت
ــعودي  الحرب واإلبادة املمنهجة التي يرتكبها العدوان الس

األمريكي بحق الشعب اليمني منذ أكرث من عامني ونصف.
ــن املجازر تؤكد  ــذه الجريمة وغريها م ــارت إىل أن ه وأش
ــتهداف املدنيني دون أي وازع  دموية العدوان وإمعانه يف اس
ــاني.. مؤكدة أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب  ديني أو إنس

اليمني إال صمودا وثباتا وتالحما وقوة يف مواجهته.
ــدويل وصمته  ــف املجتمع ال ــتنكارها ملواق ــددت اس وج
املخزي تجاه هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان 
يف اليمن، معتربة ذلك تواطؤا مع العدوان وارتهان للمصالح 

عىل حساب املبادئ والقيم األخالقية واإلنسانية.
ــز التالحم  ــعب اليمني عىل تعزي ــات الش ــت البيان وحث
ــال، والتصدي  ــات بالرجال وامل ــد الجبه ــاف ورف واالصطف
ــعبا  ــتهدف اليمن أرضا وش ــدوان التي تس ــات الع ملخطط

وحضارة وتاريخ.
ــعوب العالم الحر للوقوف إىل جانب  ودعت البيانات ش
ــعب اليمني والعمل عىل إيقاف العدوان ورفع الحصار  الش

والتحقيق يف كل الجرائم التي ارتكبها بحق اليمنيني.
ــث  ــزب البع ــة لح ــادة الُقطري ــت القي ــا أدان ــن جانبه م
ــت الهيئات واملنظمات  ــرتاكي ُقطر اليمن صم العربي االش
ــتمرار  ــان إزاء اس ــة التي تدعي حماية حقوق اإلنس الدولي

مجازر العدوان السعودي األمريكي بحق الشعب اليمني.
ــارات  العب ــد  بأش ــزب  للح ــة  القطري ــادة  القي ــت  وأدان
ــريان العدوان  ــي يرتكبها ط ــم الت ــازر والجرائ ــلة املج سلس
بحق املواطنني وآخرها مجزرة سوق عالف بمديرية سحار 

محافظة صعدة .
ــة  القانوني ــؤوليته  مس ــل  لتحم ــم  العال ــان  البي ــا  ودع
ــة العدوان  ــعب اليمني نتيج ــة إزاء ما حّل بالش واألخالقي
ــن قبل قوى  ــروض عليه م ــر املف ــار الجائ ــم والحص الغاش

العدوان ، مؤكداً أن كل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
ــات املجتمع  ــاد منظم ــىل التح ــس األع ــا أدان املجل كم
ــريان العدوان  ــا ط ــي ارتكبه ــعة الت ــة البش ــي الجريم املدن
ــوق  ــني يف س ــرشات املواطن ــق ع ــي بح ــعودي األمريك الس

شعبي بمديرية سحار محافظة صعدة.
واستهجن املجلس األعىل يف بيان تعمد تحالف العدوان 
ــواق واملدارس  ــات العامة كاألس ــن التجمع ــتهداف أماك اس
ــبات غري آبه بما تخلفه تلك الجرائم يف ظل  وصاالت املناس

صمت دويل يشجعه عىل ارتكاب املزيد .
ــدة ومجلس األمن واملنظمات  ــل البيان األمم املتح وحم
ــؤولية األخالقية  ــات املس ــة والحكوم ــة وكل األنظم الدولي
ــعودي  ــام الس ــه النظ ــا يرتكب ــىل م ــة ع ــة الكامل والقانوني

وحلفاؤه بحق اليمن أرضاً وإنساناً .
ــطني واملعنيني بالشأن اإلنساني  ودعا البيان كل الناش
يف العالم إىل إدانة وفضح جرائم النظام السعودي وحلفائه 

يف اليمن.

ــلطة املحلية  ــة صنعاء والس ــادة محافظ ــا أدانت قي كم
ــريان العدوان  ــزرة التي أرتكبها ط ــب التنفيذية املج واملكات
ــتهدافه اسرتاحة مكتظة بالعمال  السعودي األمريكي باس
ــحار بصعدة وراح ضحيتها 29  ــوق عالف بمديرية س يف س

شهيدا و28 جريحا.
ــام  النظ ــان  إمع ــبأ)  (س ــه  تلقت ــان  بي يف  ــتنكرت  واس
ــت املجتمع  ــني يف ظل صم ــتهداف املدني ــعودي يف اس الس
ــجع تحالف العدوان عىل ارتكاب  الدويل ومنظماته الذي ش

أبشع الجرائم بحق اليمنيني منذ أكرث من عامني ونصف.
ــود يف مواجهة العدوان  ــتمرار الصم ــا البيان إىل اس ودع
ــال مخططاته اإلجرامية التي تستهدف اليمن أرضا  وإفش

وإنسانا .
إىل ذلك أكد املركز اليمني لحقوق اإلنسان، عىل رضورة 
ــي يرتكبها  ــق يف الجرائم الت ــة للتحقي ــكيل لجنة دولي تش
تحالف العدوان السعودي األمريكي بحق الشعب اليمني .
ــز يف بيان املجزرة املروعة التي ارتكبها طريان  وأدان املرك
ــدة .. الفتا إىل أن  ــة صع ــحار بمحافظ ــوق س العدوان يف س
ــلة االستهداف املمنهج  ــياق سلس هذه الجريمة تأتي يف س

لعرشات األسواق.
ــادة  بقي ــدوان  الع ــف  تحال ــتمرار  اس أن  ــان  البي ــد  وأك
ــارخ للقانون  ــذه املجازر انتهاك ص ــعودية يف ارتكاب ه الس

الدويل اإلنساني الذي يجرم استهداف املدنيني.
ــؤولية  ــم املتحدة ومجلس األمن مس ــل البيان األم وحم
ــعوب العالم  ــدا ش ــتمرارها.. مناش ارتكاب هذه الجرائم واس
الحرة إىل الوقوف مع الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان 

غاشم منذ عامني وثمانية أشهر.
ــة العامة لحزب الحرية التنموي  إىل ذلك  حّملت األمان
ــدة ومجلس  ــا واألمم املتح ــدوان وأدواته ــف الع دول تحال
ــدوان  ــتمرار الع ــات اس ــن تبع ــؤولية ع ــل املس ــن كام األم

والحصار الذي يطال اليمن أرضاً وإنساناً.
ــبأ)  ــزب يف بيان تلقت (س ــة العامة للح ــت األمان وأدان
ــاتها  ــزي لألمم املتحدة ومؤسس ــه الصمت املخ ــخة من نس
ــاء اليمن من  ــانية إزاء ما يتعرض له أبن ــة واإلنس الحقوقي
جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد اإلنسانية من قبل العدوان 
ــعودي األمريكي وآخرها جريمة سوق عالف بمديرية  الس

سحار محافظة صعدة .
ــا البيان املجتمع الدويل وكل القوى الحرة يف العالم  ودع
ــرض له اليمن من  ــؤولياتهم إزاء ما يتع ــالع بمس إىل االضط
ــرب فيه  ــتهداف كل ش ــامل واس ــار ش ــم وحص ــدوان غاش ع

باألسلحة املحرمة دولياً .
ــعب اليمني يف الدفاع عن أرضه  وأكد البيان أحقية الش
ــث كل القوى واملكونات  ــباته ومقدراته، وح وعرضه ومكتس
السياسية واالجتماعية وحكماء وعقالء اليمن عىل تعزيز 

وحدة الصف الوطني يف مواجهة العدوان .
ودعا البيان إىل االستمرار يف النفري العام ورفد الجبهات 
ــال الجيش  ــات أبط ــا دور وتضحي ــال ، مثمن ــال والرج بامل
ــطوري يف وجه أعتى  ــم األس ــعبية وصموده ــان الش واللج

عدوان وآلة حرب عرفها التاريخ اإلنساني .
ــلطة املحلية  ــة والس ــة ريم ــادة محافظ ــت قي ــا أدان كم
ــة  ــية باملحافظ ــات السياس ــة والفعالي ــب التنفيذي واملكات
املجزرة التي ارتكبها طريان العدوان السعودي األمريكي يف 
سوق عالف بمديرية سحار بصعدة وراح ضحيتها عرشات 

الشهداء والجرحى.
ــة  ــاء اليمني ــة األنب ــا وكال ــات تلقته ــتنكرت يف بيان واس
ــتهداف املدنيني يف  ــتمرار تحالف العدوان يف اس (سبأ) اس
ــجع تحالف  ظل صمت املجتمع الدويل ومنظماته الذي ش
ــع الجرائم بحق اليمنيني منذ أكرث  العدوان عىل ارتكاب أبش

من عامني ونصف.
ــم واالصطفاف ورفد  ــات إىل تعزيز التالح ــت البيان ودع
ــال واملال ملواجهة العدوان  جبهات الرشف والبطولة بالرج
ــدة اليمن وأمنه  ــتهدف النيل من وح ومخططاته التي تس

واستقراره.
ــم بالوقوف إىل  ــعوب وأحرار العال ــت البيانات ش وطالب
ــاف العدوان ورفع  ــي والعمل عىل إيق ــعب اليمن جانب الش
ــي ارتكبها العدوان بحق  ــار والتحقيق يف الجرائم الت الحص
الشعب اليمني .. مؤكدة أن الجرائم الوحشية التي ارتكبها 

وما يزال تحالف العدوان لن تسقط بالتقادم.
ــة بمديرية  ــل اليماني ــاء قبائ ــم أبن ــاً نظ ــة ايض ويف ريم
ــه احتجاجية للتنديد  ــة محافظة ريمة أمس وقف الجعفري
ــي وآخرها  ــعودي األمريك ــدوان الس ــم الع ــتمرار جرائ باس

مجزرة سوق عالف بمحافظة صعدة.
ــام يف مواجهه  ــة النفري الع ــل اليماني ــاء قبائ ــن أبن وأعل
ــن  مؤكدي  .. ــال  والرج ــال  بامل ــات  الجبه ــد  ورف ــدوان  الع
ــه  وأمن ــن  الوط ــن  ع ــاع  للدف ــم  وجهوزيته ــتعدادهم  اس

واستقراره.
ــعبية  كما أكدوا وقوفهم إىل جانب الجيش واللجان الش
ــيتم رفد  ــدوان ومخططاته .. الفتني إىل أنه س ــدي للع للتص
ــاندة الجيش  ــال ملس ــن الرج ــات م ــرشف بدفع ــات ال جبه

واللجان الشعبية.
وأكد بيان صادر عن الوقفة استمرار صمود أبناء قبائل 
اليمانية يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته اإلجرامية 

التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ــم املتحدة واملجتمع الدويل بالضغط  وطالب البيان األم
ــار عن  ــع الحص ــا ورف ــاف عدوانه ــدوان إليق ــىل دول الع ع

الشعب اليمني.
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األمم المتحدة
ــريا إىل أنهم ما  ــا حصل. مش ــديد مل ــفه الش وأبدى دوغريك أس

يزالون يشهدون مقتل األطفال و النساء و الرجال يف اليمن.
ــأن  وقال دوغريك إن األمني العام لألمم املتحدة كان واضحاً بش

رضورة حماية األطفال يف الرصاعات املسلحة.
ــال: ندعو دائماً إىل رضورة أن تمتثل جميع األطراف للقانون  وق
الدويل اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان وحماية األطفال، وما نريد 

أن نراه يف اليمن هو وقف معاناة الشعب اليمني.

قوات االحتالل
ــهود عيان أن العنارص األمنية حرضت بسيارة إسعاف  وأفاد ش
ــيارة أخرى كانت مقفصة، وقاموا باعتقال املوظفة واطالعها يف  وس

السيارة املقفصة أمام أعني مدير املستوصف واملوظفني واملرىض.
ــالء وزميالت املوظفة املعتقلة أن زميلتهم التي تعمل يف  وأكد زم
قسم الحسابات ليس لها أي سوابق، وهي تحظى باحرتام وتقدير 

الجميع، موضحني أن ما حدث أمر غري مقبول مطلقاً.
ــاط  ــوف والهلع بني أوس ــزرع الخ ــة االعتقال ب ــببت عملي وتس
ــن مع حالة  ــتوصف، بالتزام ــات واملرىض يف املس ــني واملوظف املوظف

استنكار واسعة للحادثة الغريبة عىل املدينة.
ــوات الغزو  ــدم عليها ق ــابقة خطرية تق ــذه الحادثة س ــد ه وتع
ــهد حالة انفالت  ــدن التي تش ــياتها يف مدينة ع ــالل ومليش واالحت
ــن املحافظة  ــي جعلت م ــالل الت ــوى االحت ــلطة ق ــي يف ظل س أمن
ــل واالغتياالت التي  ــاً لعصابات القت ــة مرتع ــات الجنوبي واملحافظ

طالت عددا كبريا من املواطنني يف املحافظات الجنوبية.
ــل أحد جنودها  ــارات، أمس، بمقت ــب آخر اعرتفت اإلم من جان

املشاركني ضمن قوى العدوان السعودي األمريكي عىل اليمن.
ــمية  ــوات اإلماراتية، نقلته وكالة األنباء الرس ــاء يف بيان للق وج
ــني خالل  ــل الجندي عبد الله أحمد عبد الله الحوس "وام"، "مقت

مشاركته يف إحدى العمليات العسكرية.
ــت، يف 17 أكتوبر املايض، بمقتل اثنني من  وكانت اإلمارات اعرتف
ــقوط طائرتهما ضمن قوات العدوان السعودي  جنودها، نتيجة س

األمريكي يف اليمن.
ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــف الع ــارات يف تحال ــارك اإلم وتش
ــهر املايض ضمن قائمة العار لقتل  الذي أدرجته األمم املتحدة الش

األطفال وتشويههم يف اليمن.
وقتل تحالف العدوان منذ بدايته يف 26 مارس2015 أكرث من 35 
آلف مدني كما دمر  البنى التحتية لليمن ودمر آالف املنازل، وسط 
ــتهداف  ــدث يف اليمن من اس ــت أممي إزاء يح ــم إعالمي وصم تكت

للمدنيني األبرياء والبنى التحتية.

حملة دولية
ــي ، وفقدان  ــاد األوروب ــا من االتح ــروج بريطاني ــة مع خ خاص
ــلحة  ــات يف مصنع األس ــبب التخفيض ــف بس ــن الوظائ ــد م العدي

الربيطانية يف دائرتها االنتخابية .
ــرة الربملانية  ــا املفتوح إىل الوزي ــة عرب خطابه ــت الحمل وخاطب
ــلحة يف اململكة املتحدة تشكل عنرصا  قائلة الشك أن صناعة األس

ــة الربيطانية  ــث أن الحكوم ــات التجارية ، حي ــا يف هذه العالق هام
ــا ببيع ما قيمته  ــنوات الثالث األخرية وحده قد رخصت خالل الس
ــرتليني ألسلحة تصدرها إىل اإلمارات العربية  350 مليون جنيه إس
ــلحة يف حملة  ــتخدام العديد من هذه األس ــد تأكد اس ــدة ، وق املتح

اإلمارات الدموية يف اليمن .
ــة إىل التقارير  ــة الدولي ــه الحمل ــذي وجهت ــار الخطاب ال وأش
ــارات العربية املتحدة  ــول تصدير اإلم ــف عنها مؤخرا ح التي كش
للسالح الربيطاني إىل كل من السودان وإريرتيا والصومال وليبيا ، 
ــلحة إىل مناطق  وهذا يجعل اململكة املتحدة موردا غري مبارش لألس
ــا لبنود معاهدات  ــدول ، وأيضا يعترب ذلك مخالف ــرصاع يف هذه ال ال
ــاب أن تحقيقات  ــلحة ، وأوضح الخط ــارة األس ــم املتحدة لتج األم
ــفت عن قيام الرشكة  ــة اإلذاعة الربيطانية "بي بي يس" قد كش هيئ
ــلحة " B A E Systems" الربيطانية ببيع  ــة لصناعة األس الربيطاني
ــارات العربية  ــة إىل اإلم ــة اإللكرتوني ــج املراقب ــة وبرام ــة أمني أنظم
ــس  ــة يف التجس ــلطات اإلماراتي ــتخدمها الس ــي تس ــدة والت املتح
ــام 2016 وحده قامت  ــار الخطاب إىل أنه يف ع ــىل مواطنيها ، وأش ع
ــخص بسبب تعليقاتهم عىل  ــلطات اإلماراتية باعتقال 300 ش الس
ــائل التواصل االجتماعي ، وأكدت الحملة يف خطابها أنه بدون  وس
ــة التي حصلت عليها  ــاعدة نظم وبرامج األمن واملراقبة التقني مس
ــلطات  اإلمارات من رشكة " B A E Systems" الربيطانية ما كان للس
ــيطرة عىل  ــذا النوع من الس ــة ه ــن من ممارس ــارات أن تتمك يف اإلم

مواطنيها .
ــرة الربملانية "  ــه إىل الوزي ــة يف خطابها املوج ــاءلت الحمل وتس
ــون" هل هذه حقا الرؤية لخروج بريطانيا من االتحاد  ديانا جونس

ــال الربيطاني ، حيث يجعل  ــزم بها حزب العم ــي والتي يلت األوروب
ــجل مروع  ــلحة الربيطانية إىل أنظمة ذات س ــز مبيعات األس تعزي
ضد حقوق اإلنسان مقابل العجز التجاري مع االتحاد األوروبي ؟

ــارات الجميع التفكري  ــدت الحملة الدولية للحرية يف اإلم وناش
ــبب  ــرشات الناس يف اإلمارات والعالم الذين دمرت حياتهم بس يف ع
ــت الحملة إىل  ــا دع ــا " BAE SYSTEM " ، كم ــلحة وتكنولوجي األس
ــاة الناس  ــاذ األرواح وجعل حي ــات الدفاع إلنق ــادة تطوير تقني إع
ــن لربيطانيا أن تلعب دورا هاما يف  ــل وإنقاذ العالم ، حيث يمك أفض

ذلك عقب خروجها من االتحاد األوروبي .

األحزاب المناهضة
ــة  ــيم األم ــور يف تقس ــد بلف ــية لوع ــاد السياس ــار إىل األبع وأش
ــا  ــب ثرواته ــا ونه ــا ومكانته ــاف دوره ــالمية وإضع ــة واإلس العربي

والتحكم بقرارها السيادي .
ــلم  ــارت الورقة الثانية لعضو األمانة العامة لحزب الس فيما أش
ــة بريطانيا للكيان  ــد بلفور هدي ــد الرشيف إىل أن وع ــة محم والتنمي
ــطينية والذي أصبح شوكة  الصهيوني بتمكينه من األرايض الفلس

مسمومة يف خارصة األمة حتى اليوم.
ــاط األمة  ــني أوس ــي ب ــيج االجتماع ــق النس ــت إىل أن تمزي ولف
ــي كما هو  ــة للكيان الصهيون ــة هو خدم ــركات املقاوم ــة ح ومحارب
حاصل اليوم من النظام السعودي الذي يشن عدوانه عىل اليمن.

ــاعد  ــة اليمني املس ــزب الكرام ــام ح ــني ع ــتعرض أم ــدوره اس ب
ــية ماجد اإلدرييس يف ورقة العمل الثالثة موقف  ــؤون السياس للش

ــة الثورات  ــه وكذا مرحل ــور وتداعيات ــالمية من وعد بلف ــة اإلس األم
العربية واإلسالمية ضد االستعمار.

ــاد محمد طاهر  ــاول عضو الهيئة العليا لحزب الرش يف حني تن
ــتعمارية املتكررة لتقسيم  أنعم يف ورقة العمل الرابعة، الجهود االس
ــارات كالحضارة  ــة رصاع الحض ــالمي ونظري ــم العربي واإلس العال

الصينية واليونانية والرومانية واإلسالمية واإلسبانية وغريها.
ــدا لليهود أن  ــا آنذاك أعطت وع ــا يف عز قوته ــد أن بريطاني وأك
ــار بفعل تواطؤ  ــم وهو ما ص ــا ووطنا قوميا له ــطني أرض تكون فلس

األنظمة العربية واإلسالمية.
ــعبي النارصي مصلح أبو  وقدم أمني عام تنظيم التصحيح الش
ــد وعدد من  ــيايس ألنصار الله حزام األس ــعر وعضو املكتب الس ش
ــاء عموم األحزاب املناهضة للعدوان مداخالت حول ما تتعرض  أمن

له الشعوب العربية واإلسالمية اليوم من حروب ومؤامرات.
ــالت أن تلك الحروب والنزاعات هي امتداد لوعد  وأكدت املداخ
ــددين عىل  ــد األمة بأيادي عربية .. مش ــور ومؤامرات تحاك ض بلف
ــداء وأن ال  ــة مخططات األع ــاف ملواجه ــم واالصطف رضورة التالح

خيار للجميع إال املقاومة ومقارعة قوى االستكبار العاملي.

لجنة تنظيم
ــة للنفط  ــة اليمنية العام ــام املؤسس ــاع مدير ع ــرض االجتم ح
ــالم النوم ومدير عام النفط واملعادن بوزارة املالية  والغاز محمود س

سليم الجعدبي.
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