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الثورة / معني حنش
ــة وزارة التعليم الفني  ــارت وكيل أش
ــاع تعليم الفتاة  ــب املهني لقط والتدري
وفاء رشيد إىل أهمية تعريف املتدربني 
ــتوى  ــم العمل عىل املس ــة تنظي بكيفي

اإلداري والتعامل مع نزالء السجون.
وأكدت يف افتتاح الورشة التدريبية 
ــة املنظمة للعمل  حول األدلة اإلجرائي
ــالح يف اليمن  ــل واإلص ــز التأهي يف مراك
عىل رضورة أن تتضمن برامج وأنشطة 
ــالح واملنظمة  ــة التأهيل واإلص مصلح
ــة  عملي ــي  الجنائ ــالح  لإلص ــة  الدولي
ــا  بم ــات  لإلصالحي اإلداري  ــم  التنظي
ــاع نزالء  ــىل أوض ــا ع ــس إيجابي ينعك

السجون.
ــاب  ــة يف يومني إكس ــدف الورش وته
ــة يمثلون مدراء من  16 متدربا ومتدرب
ــات ومختصني يف عدد  خمس إصالحي
ــول األدلة  ــات، معارف ح ــن املحافظ م
اإلجرائية املنظمة لعمل مراكز التأهيل 
ــهم يف تحسني األداء  واإلصالح بما يس

والنهوض بواقع السجون والسجناء.
ــتعداد  ــيد االس الوكيلة رش ــدت  وأب
للتعاون مع مصلحة التأهيل واإلصالح 
ــالح الجنائي  ــة لإلص ــة الدولي واملنظم
ــدوق  صن ــع  م ــيق  التنس ــالل  خ ــن  م
ــن منظمات  ــدد م ــارات وع ــة امله تنمي
ــل القائمني عىل  ــع املدني لتأهي املجتم

اإلصالحيات ومراكز السجون.
ــالح  اإلص ــر  مدي ــد  أك ــه  جانب ــن  م
ــد عبدالله  ــة العقي ــل باملصلح والتأهي
ــة  املصلح ــادة  قي ــام  اهتم ــم  الحكي
ــل  تأهي يف  ــني  الداعم ــع  م ــاون  بالتع

ــات وكوادرها وبما  ــؤويل اإلصالحي مس
ــة  ــة اإلجرائي ــم األدل ــن مفاهي ــزز م يع
ــل  التأهي ــز  مراك ــل  لعم ــة  املنظم

واإلصالح.
ــتفادة من  وحث املتدربني عىل االس
ــس  ــة وعك ــة التدريبي ــردات الورش مف
ــارف ومعلومات عىل  ــن مع ــا تلقوه م م
الواقع العميل .. منوها بجهود املنظمة 
ــة  ــة لإلصالح الجنائي ومؤسس الدولي
ــان  اإلنس ــوق  وحق ــة  للتنمي ــويا  س
ــهامهما ودعمهما يف تأهيل كوادر  وإس

املصلحة.
ــة  املنظم ــار  ــح مستش ــدوره أوض ب
الدولية لإلصالح الجنائي عادل دبوان 
ــل التدريبية  ــدف من ورش العم أن اله
ــل اإلجرائية التي  ــة التعام ــر أدل تطوي
ــالح  ــة لإلص ــة الدولي ــا املنظم وضعته
ــالل تحديد الخطوات  ــي من خ الجنائ
ــى  حت ــل  النزي ــول  دخ ــة  بداي ــذ  من

خروجه.
ــة التي تستمر  ــار إىل أن الورش وأش
ستة أيام حرصت عىل تأهيل أكرب عدد 

ــني باإلصالحيات، من  ممكن من املعني
ــالث مجموعات  خالل توزيعهم عىل ث
ــات  ــدراء اإلصالحي ــتهدف األوىل م تس
ــن املحافظات ومختصني من  يف عدد م
ــتهدف املجموعة  ــجون، فيما تس الس
ــات  ــن محافظ ــة م ــس الفئ ــة نف الثاني
ــة  مصلح ــادات  قي ــة  والثالث ــرى  أخ
ــة  الخالص ــع  ووض ــة  ملعرف ــجون  الس

والصيغة النهائية لألدلة اإلجرائية.
ــة  ــة الدولي ــوان أن املنظم ــر دب وذك
ــطة  ــلة من الربامج واألنش نفذت سلس
خالل الفرتة املاضية ركزت عىل الجانب 
الصحي واملهني وترميم وإعادة تأهيل 
ــات لألطفال  ــاء وحضان ــجون النس س

املرافقني ألمهاتهم يف أربع محافظات.
ــت إىل أن املنظمة نفذت مرشوع  ولف
ــاء  وب ــىل  ــاء ع للقض ــجون  الس ــم  دع
ــجون من  ــاط نزالء الس الكولريا يف أوس
ــة باإلضافة إىل  ــا باألدوي ــالل دعمه خ
ــب املهني ومنها  برامج خاصة بالتدري

معامل للبلك وورش صيانة لألحداث.

ورشة تدريبية حول األدلة اإلجرائية في ورشة تدريبية حول األدلة اإلجرائية في 
مراكز التأهيل واإلصالحمراكز التأهيل واإلصالح

صنعاء/ سبأ
اطلع وزير األشغال العامة والطرق غالب مطلق 
ــة العاصمة  ــيل ألمان ــام املجلس املح ــه أمني ع ومع
ــار الذي لحق  ــم الدم ــان أمس عىل حج ــني جمع أم
بمنصة االحتفاالت الرئيسية بميدان السبعني بعد 

استهدافها من قبل طريان العدوان فجر أمس.
ــا  زيارتهم ــالل  خ ــان  وجمع ــق  مطل ــح  وأوض
ــؤون  الش ــي  لجنت ــا  رئيس ــا  ومعهم ــة  للمنص
ــود  ــة حم ــيل األمان ــات بمح ــة والخدم االجتماعي
ــتهداف العدوان  ــاري، أن اس ــادل العق النقيب وع
ــكنية يأتي  للمنصة واألماكن العامة واألحياء الس
ــة التحتية  ــدوان يف تدمري البني ــار إمعان الع يف إط

للشعب اليمني.
واستنكرا صمت املجتمع الدويل واألمم املتحدة 
املخزي إزاء استمرار تحالف العدوان يف استهداف 

ــاء  ــة واألحي ــة والخاص ــاالت العام ــن االحتف أماك
ــة صنعاء  ــكان يف العاصم ــق املكتظة بالس واملناط
ــد  ــذه تع ــارا إىل أن ه ــات، وأش ــف املحافظ ومختل

جرائم حرب وفقا للمواثيق واملعاهدات الدولية.
ودعا وزير األشغال وأمني عام محيل العاصمة، 
ــانية إىل  ــدة واملنظمات الدولية واإلنس األمم املتح
ــه يف إدانة  ــئت من أجل ــام بواجبها الذي أنش القي
هذه الجرائم التي تتناىف مع كل األعراف والقوانني 
ــم العدوان  ــجل جرائ ــا ضمن س ــة وتوثيقه الدولي

بحق الشعب اليمني.
ــة العاصمة  ــارة وكيل أمان ــالل الزي ــا خ رافقهم
ــاعد  ــقاف والوكيل املس لقطاع الخدمات عيل الس
ــدس عبدالكريم  ــغال املهن ــاريع واألش لقطاع املش
ــد  ــبعني محم ــة الس ــام مديري ــر ع ــي ومدي الحوث

ناجي.

وزير األشغال وأمين محلي العاصمة يطلعان وزير األشغال وأمين محلي العاصمة يطلعان 
على األضرار بمنصة ميدان السبعينعلى األضرار بمنصة ميدان السبعين

ــانية يف اليمن  ــؤون اإلنس ــق الش عرب منس
جيمي ماكغولدريك، عن صدمته إزاء استمرار 

أعمال العنف التي ترتكب يف اليمن.
ــه وكالة  ــان تلقت ــك يف بي ــال ماكغولدري وق
ــتمرار  ــة إزاء اس ــعر بصدمة بالغ ــبأ)" أش (س
ــع أطراف  ــا جمي ــي ترتكبه ــف الت ــال العن أعم
ــرى هذا  ــي أدت مرة أخ ــن، والت ــزاع يف اليم الن
ــبوع إىل مقتل مدنيني أبرياء، بينهم ثالثة  األس

عرش طفال ".
ــخصا  ــل 31 ش ــرب قت ــاف " يف 1 نوفم وأض
ــرح 26 آخرون يف غارة  ــتة أطفال، وج بينهم س
جوية عىل سوق لييل مزدحم يف مديرية سحار 
ــر ميدانية  ــري تقاري ــة صعدة، كما تش بمحافظ
ــرب، أصابت غارة جوية أخرى  إىل أنه يف 3 نوفم
ــفر عن  ــم بصعدة، مما أس ــة باق ــزًال بمديري من
مقتل أرسة بأكملها تتكون من سبعة أشخاص، 

بينهم طفالن وامرأتان" .
ــداث هي جزء من النمط  وأكد أن هذه األح
ــتمرار أطراف النزاع يف  املأساوي املتمثل يف اس
تجاهل قوانني الحرب وواجباتها ومسؤولياتها 

يف حماية أرواح املدنيني.

ــىل  ــانية ع ــؤون اإلنس ــق الش ــدد منس وش
ــة  ــق مصلح ــرصف وف ــراف أن تت ــع األط جمي
ــاني  ــادئ القانون اإلنس ــي ومب ــعب اليمن الش

الدويل.
وقال " أكرر النداءات املتعددة التي وجهها 
ــزاع  الن ــراف  أط ــع  جمي إىل  ــدويل  ال ــع  املجتم

ــؤولياتها وفق القانون  ــاء بواجباتها ومس للوف
ــزام بمبدأ  ــدويل" .. مطالبا بااللت ــاني ال اإلنس
ــب  التمييز بني املدنيني واملقاتلني ومبدأ التناس
ــة واالمتناع عن توجيه  ــالل األعمال العدائي خ
الهجمات ضد املدنيني والبنى التحتية املدنية.
ــؤون اإلنسانية يف اليمن  وجدد منسق الش

ــىل األطراف  ــي لديها نفوذ ع ــه الدول الت دعوت
ــن إىل تكثيف جهودها للتوصل إىل حل  يف اليم
سيايس لألزمة .. وقال " علينا جميعا أن نفعل 
كل ما يف وسعنا من أجل إنهاء املعاناة الرهيبة 
ــرب وقت  ــعب اليمني يف أق ــها الش ــي يعيش الت

ممكن" .

منسق الشؤون اإلنسانية: أشعر بصدمة بالغة إزاء منسق الشؤون اإلنسانية: أشعر بصدمة بالغة إزاء 
استمرار العنف في اليمناستمرار العنف في اليمن

"الثورة"
ــنها طريان  دمرت غارات ش
ــعودي  ــف العدوان الس تحال
ــس منصة  ــر أم ــي فج االماات
ــوب  جن ــبعني  الس ــدان  مي
ــورة  بص ــاء  صنع ــة  العاصم
ــلة  ــة وذلك ضمن سلس كامل
ــة  انتقامي ــتريية  ــارات هس غ
ــدوان  الع ــريان  ط ــنها  ش
ــىل   ع ــي  اإلمارات ــعودي  الس
العاصمة صنعاء وضواحيها 
ــبت  ــل الس ــن لي ــتمرت م اس

حتى مساء األحد.
ــارات  غ ــتهدفت  واس
اإلماراتي  السعودي  العدوان 
ــم العديد من املنشآت  الغاش
ــة  املدني ــان  واألعي ــق  واملراف
ــرشات  ــرضر ع ــببت يف ت وتس
ــرق  والط ــآت  واملنش ــازل  املن

والسيارات.

صنعاء/سبأ
ــة بمجلس  ــة واالقتصادي ــة املالي ــدت اللجن عق
ــة القائم بأعمال  ــا أمس برئاس ــورى اجتماعه الش

رئيس املجلس محمد حسني العيدروس .
ــتعراض مذكرة رئيس  ــم يف االجتماع اس حيث ت
ــأن تكليف مجلس  ــىل بش ــيايس األع املجلس الس
ــول تقرير أداء  ــة وإبداء الرأي ح ــورى بدراس الش
ــبة وبعض فروعه  ــزي للرقابة املحاس الجهاز املرك
بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفرتة من 

"يناير 2016 حتى 31 يوليو 2017م.
ــىل خالصة إجمالية للمهام  واحتوى التقرير ع
ــة  للرقاب ــزي  املرك ــاز  الجه ــا  به ــوكل  امل ــة  الرقابي
ــامل  ــار الش ــدوان والحص ــل الع ــبة يف ظ واملحاس
ــام 2015م، وما  ــه الوطن منذ مطلع الع الذي يمر ب
ترتبت عليه من آثار وتداعيات كارثية عىل األوضاع 

االقتصادية واالجتماعية واملالية والنقدية.
ــىل نتائج املراجعة  ــا احتوى التقرير أيضاً ع كم
ــدات  بالوح ــة  الرضيبي ــراءات  لإلج ــة  املصاحب

ــار املكلفني والذي تضمن العديد  التنفيذية عىل كب
من املالحظات وجوانب القصور يف األداء الرضيبي 

.
ــر أهمية تفعيل الضوابط الجمركية  وأكد التقري
ــي  الجمرك ــرب  الته إزاء  ــة  الرادع ــراءات  واإلج

والرضيبي .
ــذي يقوم به  ــدور ال ــاء اللجنة بال ــاد أعض وأش
ــة االختالالت  ــيايس األعىل يف مواجه املجلس الس
ــاندتهم لتوجهات الدولة يف محاربة  ..مؤكدين مس
ــتثنائي الذي  ــاد وخاصة يف ظل الظرف االس الفس

يمر به الوطن.
ــاز املركزي  ــود الجه ــاء اللجنة بجه ــوه أعض ون
ــام املوكلة إليهم  ــذ امله ــبة يف تنفي ــة واملحاس للرقاب

بموجب األنظمة والقوانني.
ــة املالية واالقتصادية  ــد ناقش أعضاء اللجن وق
ــتفاضة  بعض ما ورد يف تقرير الجهاز املركزي باس
ــة التقرير خالل  ــدداً من اآلليات لدراس ــروا ع .. وأق

هذا األسبوع وفقاً لالئحة مجلس الشورى.

التأكيد على تفعيل الضوابط الجمركية واإلجراءات التأكيد على تفعيل الضوابط الجمركية واإلجراءات 
الرادعة لمحاربة التهرب الجمركي والضريبيالرادعة لمحاربة التهرب الجمركي والضريبي

اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى:اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى:

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
ــركان 2H عىل  ــتي ب إطالق صاروخ باليس

مطار امللك خالد الدويل بالرياض
ــعودي تعرتف بوصول  ــة الطريان الس هيئ
ــي إىل حرم مطار  ــتي اليمن الصاروخ الباليس

امللك خالد بالرياض
ــك خالد  ــار املل ــالت مط ــة رح ــف كاف توق
ــادرة  ــاالت املغ ــري لص ــري كب ــاض وتدم بالري
ــدرج الطائرات واصابة عدد من  والوصول وم

الطائرات التي كانت باملدرج
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي ــران:  نج
ــعوديني يف  ــتهدف تجمعات للجنود الس تس

موقع املخروق الكبري
ــعودي يف موقع  ــص جندي س جيزان: قن

الفريضة
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي ــزان:  جي
ــعوديني يف  ــتهدف تجمعات للجنود الس تس

مواقع القرن والبحطيط وسودانة

السبت 2017/11/4       

تعز: مرصع كل من:
- املرتزق بكيل الشبيقي الصبيحي

ــويل  ــاس يحيى جرادة املش ــزق عب - املرت
الصبيحي

ــا  ــن 16 مرتزق ــرث م ــة أك ــرصع وإصاب * م
ــات قنص يف جبهات تعز وميدي ونهم  بعملي

وجبهات متفرقة 
ــوف مرتزقة  ــى يف صف ــىل وجرح ــز: قت تع
ــش  ــة الجي ــتهداف مدفعي ــر اس ــدوان إث الع
ــكر اإلمام  ــم رشق معس ــان لتجمعاته واللج

بمديرية ذوباب
ــوف مرتزقة  ــى يف صف ــىل وجرح ــز: قت تع
العدوان إثر عمليات نوعية للمجاهدين عىل 

مواقعهم يف جبهة الجحملية
ــة العدوان  ــى من مرتزق ــز: قتىل وجرح تع
ــش واللجان قرية  إثر تطهري مجاهدي الجي

الصبار والتبة املجاورة لها
ــدو  ــوف الع ــى يف صف ــىل وجرح ــز: قت تع
خالل تطهري مجاهدي الجيش واللجان تبة 

القرون وجبل القوز يف جبهة الكدحة
ــدي الجيش  ــة نوعية ملجاه ــج: عملي لح
واللجان عىل مواقع املرتزقة يف جبهة حيفان 
ــيطرة عىل سلسلة الجبال  تم عىل إثرها الس

املطلة عىل طور الباحة
ــوف مرتزقة  ــىل وجرحى يف صف ــج: قت لح
ــتعادة  العدوان خالل كرس زحف ملحاولة اس
ــدون يف  ــا املجاه ــيطر عليه ــع التي س املواق

جبهة حيفان
ــاد املرتزقة يف  ــائر يف عديد وعت ــز: خس تع
ــة الصيار  ــة وتب ــم بقري ــىل مواقعه ــوم ع هج

بمديرية الصلو
ــع املرتزقة  ــت عىل مواق ــز: هجوم مباغ تع
ــكر الترشيفات وقتىل وجرحى يف  قبالة معس

صفوفهم
ــة  مرتزق ــن  م ــى  وجرح ــىل  قت ــوف:  الج
ــفل  ــم أس ــة مواقعه ــاء مهاجم ــدوان أثن الع

العقبة بمديرية خب والشعف
ــدوان يف  ــن مرتزقة الع ــىل وجرحى م * قت
ــىل مواقعهم بمنطقة حمري  هجوم مباغت ع

يف مديرية مقبنة بتعز
* مجاهدو الجيش واللجان ينفذون إغارة 
ــل  ــة وجب ــة يف وادي نمل ــع املرتزق ــىل مواق ع

فاطم بمارب

جبهة الداخلجبهة الداخل

ــىل منطقة  ــارات جوية ع ــت غ صنعاء: س
جربان بمديرية سنحان

ــىل  ــدوان ع ــريان الع ــان لط ــاء: غارت صنع
محيط مجمع العريض 

ــتهدف  ــعودي تس الس للتحالف  ــان  غارت
جبل عطان يف العاصمة صنعاء

ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــارة لط ــز: غ تع
ــكر خالد بمديرية  األمريكي بالقرب من معس

موزع
حجة: طريان العدوان السعودي األمريكي 

يشن 15 غارة عىل مديريتي حرض وميدي 
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــدة:  صع
ــىل منطقة البقع  ــن 7 غارات ع ــي يش األمريك

بمديرية كتاف
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــدة:  صع

األمريكي يشن 3 غارات عىل مديرية الظاهر
ــعودي  ــريان العدوان الس ــارة لط ــج: غ لح

األمريكي عىل مديرية القبيطة
ــعودي األمريكي  تعز: طريان العدوان الس

يشن 4 غارات عىل مديرية حيفان
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص ــدة:  صع
ــن  م ــة  متفرق ــق  مناط ــتهدف  يس ــعودي  س

مديرية شدا
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــدة:  صع
ــارش  األج ــىل  ع ــارات  غ  3 ــن  يش ــي  األمريك

بمديرية كتاف
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص ــدة:  صع
ــة وآل  البقع ــي  ــتهدف منطقت ــعودي يس س

الشيخ بمديرية منبه الحدودية
ــعودي يف موقع  ــدي س ــران: قنص جن نج

الشبكة
ــهاد 3 مواطنني وجرح آخر إثر  تعز: استش
ــعودي األمريكي  غارتني لطريان العدوان الس

عىل منطقة املحجر يف مديرية املخا
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــدة:  صع

األمريكي يشن 3 غارات عىل مديرية باقم
ــرح أخرى  ــرأة وج ــهاد ام ــدة: استش صع
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــارة لطريان الع بغ
ــرة بمديرية  ــة غاف ــزال بمنطق ــتهدفت من اس

الظاهر
لحج: غارة من طائرة بدون طريان للعدوان 

السعودي األمريكي عىل مديرية القبيطة
ــدون طيار  ــرة أمريكية ب ــارب: غارة لطائ م

عىل مديرية رصواح
استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بغارتني 

لطريان العدوان بتعز
استشهاد امرأة بغارة لطريان العدوان عىل 

منزل بصعدة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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صنعاء - سبأ :
ــح بن  ــز صال ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال ــع رئي اطل
ــة، ومعه وزير  ــوزارة الخارجي ــالل زيارته أمس ل حبتور، خ
ــة  ــة العام ــر الصح ــعبان ووزي ــح ش ــور صال ــة الدكت املالي
ــالم بن حفيظ عىل سري العمل  ــكان الدكتور محمد س والس

واألداء يف الوزارة.
ــادات وموظفي  ــه بقي ــاء لقائ ــوزراء، أثن ــس ال ــد رئي وأك
ــار االهتمام الذي توليه  ــوزارة ، أن هذه الزيارة تأتي يف إط ال

الحكومة لوزارة الخارجية وقيادتها وكوادرها.
وعرب عن الشكر والتقدير للجهود الجبارة التي يقومون 
ــا بالدنا  ــي تواجهه ــروف الصعبة الت ــذه الظ ــا يف ظل ه به

واملتمثلة بالحصار والعدوان السعودي .
ــكادر  بال ــة  الثاني ــرة  للم ــي  ألتق أن  ــعدني  يس ــال"  وق
الدبلومايس واإلداري اليمني املخلص لبالده، فهذه الوزارة 
ــيما يف الظرف الراهن كونها تقع  لها خصوصية متميزة ، س
ــياً من  ضمن الحصار الظالم عىل بالدنا وتحارص دبلوماس

قبل دول العدوان".
ــزاز وتأثري عىل  ــاف " إن العدوان ُيمارس عملية ابت وأض
ــرار 2216 الذي صدر  ــك الق ــدة ومن ذل ــرارات األمم املتح ق
ــة بمجموعة  ــربى املرتبط ــح للدول الك ــرة املصال ضمن دائ

مصالح مع السعودية ومجلس التعاون ".
ــاض  الري يف  ــة  املزعوم ــة  الرشعي ــذه  ه  " ــال  قائ وأردف 
ــا حقيقة ارتباط بعض املنظمات الدولية باالحتياج  أوجده
للمال ، حيث أنشأت الدول الكربى هذه املنظمات من أجل 
ــعب  ــىل الجرائم التي ترتكب بحق الش ــرت ع املصالح والتس
ــعب اليمني يف الحقيقة يدرك ماذا  اليمني" .. مؤكدا أن الش

تعني الرشعية وملن هي؟ .
ــة الحقيقية هي ملن  ــس الوزراء إىل أن الرشعي ولفت رئي
ــريا إىل الدور الوطني  يتواجد عىل األرض ويرتبط بها .. مش

الذي تضطلع به وزارة الخارجية.
ــذه الوزارة املوجودة هنا يف صنعاء هي التي  وقال "إن ه
تمثل الشعب اليمني املوجود عىل أرضه واملدافع عنها، أما 
الذي يمثلون خارجية الرياض فهم مرتبطون بما يدفع لهم 

من مال من تحالف العدوان ممثال برواتبهم ومناصبهم " .
ــي وقيادة وكوادر  ــب الحارضين " أحييكم موظف وخاط
ــالكم الذي  وزارة الخارجية ،اُحيي فيكم صمودكم واستبس
ــة للعالم  ــائل ايجابي ــه أن ترفعوا رس ــن خالل ــتطعتم م اس
ــه يتحدثون عنكم  ــدوان ومرتزقت ــذا ما جعل الع بأكمله وه

بحرقة ومرارة ".
ــن قبل  ــات م ــاك ممارس ــوزراء أن هن ــس ال ــح رئي وأوض

ــس لالنفصال ومن  ــدن وغريها، تؤس ــدوان وأدواته يف ع الع
ــاوالت للتأثري عىل نظام  ــه حالياً من مح ــك ما يقومون ب ذل
ــاالت آخر يف عدن  ــاء وعمل نظام اتص ــاالت يف صنع االتص
ــايل املوجود هنا ، وذلك من أجل خلق فكرة  غري النظام الح

وواقع لالنفصال عىل األرض.
ــن  ــور ب ــد الدكت ــايس أك ــل الدبلوم ــص العم ــا يخ ويف م
ــانية  ــة التعامل اإليجابي مع املنظمات اإلنس حبتور أهمي

ــطتها كي تستطيع إيصال  ــهيل مهمتها وأنش الدولية وتس
املساعدات للمستحقني لها.

ــًال: لقد  ــرصف العملة قائ ــة التالعب ب ــرق إىل قضي وتط
ــة الحرب  ــذه القضية ملواصل ــدون وأذنابهم ه ــق املعت اختل
ــة إضافية من  ــم لطبع ُعمل ــن ذلك توجهه ــة وم االقتصادي
ــة " .. مؤكدا أن العدوان  ــاف قيمة العملة الوطني أجل إضع

ومرتزقته يريدون طباعة ترليون ريال وتدمري املجتمع.
وقال " نحن نواجه هذه الحرب ونبعث برسائل إيجابية 
ــض اإلنفاق  ــا، عىل تخفي ــل، أيض ــارج ونعم ــل والخ للداخ
ــاط البنك املركزي وقد بدأت األمور تستعيد  ،كما أعدنا نش
ــاك إرشاف عىل  ــون هن ــد من أن يك ــي والب ــا الطبيع وضعه

البنوك والسياسات النقدية " .
ــوزراء" لدينا  ــس ال ــكرية قال رئي ــا العس ــول قدراتن وح
ــا إيرانيون وال  ــس عندن ــاءات يمنية بحتة، ولي ــول وكف عق
ــات حربية موجودة  ــول يمنية وصناع ــون، لدينا عق لبناني
ــذ فرتة طويلة قمنا بتفعيلها للدفاع عن وطننا ومواجهة  من

العدوان".
هذا وقد أعرب وزير الخارجية املهندس هشام رشف،عن 
ــم الوزارة  ــخيص وتقدير طاق ــره الش ــري وتقدي ــه الكب امتنان
ــام القيادة  ــة هامة يف اهتم ــي تمثل محط ــذه الزيارة الت له

السياسية والتنفيذية بالوزارة ودورها الحيوي .
وأكد أن كوادر وموظفي الوزارة يعملون دون كلل أو ملل 
ــعب اليمني للخارج ومخاطبة الضمري  إليصال رسالة الش
اإلنساني بفداحة وجرم ما قام ويقوم به الحصار والعدوان 

عىل الشعب اليمني.

قــيــاداتــهــا ويــلــتــقــي  ــة  ــي ــارج ــخ ال وزارة  ــــزور  ي ــــــوزراء  ال ــس  ــي قــيــاداتــهــارئ ويــلــتــقــي  ــة  ــي ــارج ــخ ال وزارة  ــــزور  ي ــــــوزراء  ال ــس  ــي رئ
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الرئيس الصماد
وأكد رئيس املجلس السيايس األعىل 
ــهيد واحدا  ــن خرس برحيل الش أن الوط
ــوا  أفن ــن  الذي ــكرية  العس ــه  قيادات ــن  م
ــن وتنفيذ  ــن الوط ــاع ع ــم يف الدف حياته
ــاءة وإقتدار،  ــم بكف ــة إليه ــام املوكل امله
ــة  والعزيم ــات  والثب ــرب  الص ــتلهما  مس
ــام  ق ــي  الت ــال  األعم ــة  كاف يف  واإلرصار 
ــة الصلو  ــهاده يف جبه ــا حتى استش به

بمحافظة تعز.
ــل  ــهيد املناض ــىل دور الش ــى ع وأثن
ــالل  ــه خ ــع زمالئ ــه م ــريش يف تعامل الع
ــكرية  ــب العس ــن املناص ــدد م ــه لع تولي
ــوزر مدفعية  ــه قائد فصيل ه منذ تعيين
ــر منصب له  ــى آخ ــث حت ــواء الثال بالل

قائدا للواء 201 ميكا .
ــن خالص  ــس الصماد ع ــرب الرئي وع
ــهيد يف هذا  ــاة ألرسة الش العزاء واملواس
ــيل القدير أن  ــه الع ــائال الل املصاب. . س
ــكنه فسيح  ــع رحمته ويس يتغمده بواس
جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصرب 

والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون".
لبوزة وسياسي

ــس  املجل ــس  رئي ــب  نائ ــرب  وأع
ــه  تعازي ــر  أح ــن  ع ــىل  األع ــيايس  الس
ــاء الفقيد وأرسته  ــاته ألبن وصادق مواس
ــائًال املوىل  ــذا املصاب .. س ومحبيه يف ه
ــة  ــع الرحم ــده بواس ــل أن يتغم ــز وج ع
ــيح جناته ويلهم  ــكنه فس واملغفرة ويس
ــلوان.."إنا لله  ــرب والس ــه وذويه الص أهل

وإنا إليه راجعون".
ــيايس  ــث املكتب الس ــه بع ــن جانب م
ــر  صف  15 ــبت  الس ــوم  ي ــه  الل ــار  ألنص
ــاة يف وفاة  ــزاء ومواس ـــ، برقية ع 1439ه
ــوادي أحد  ــيخ الخرض عبدربه الس الش
ــائخ محافظة البيضاء والذي وافته  مش

املنية يومنا.
ــيايس ألنصار الله  ــال املكتب الس وق
ــة  تلقى موقع أنصار الله  يف بيان التعزي
ــخة منه ببالغ األىس والحزن تلقينا  نس
ــل / الخرض  ــيخ املناض ــل الش ــأ رحي نب
عبدربه السوادي أحد مشائخ محافظة 

ــن  اليم ــال  رج ــرز  أب ــد  وأح ــاء  البيض
ومناضليها والذي برحيله خرست اليمن 
رمزا من رموزها الصادقة واملخلصة لهذا 
ــة يومنا هذا  ــه املني ــعب والذي وافت الش
ــر ناهز ال 80 عاما قىض معظمه  بعد عم

يف خدمة أمته ووطنه.
وأضاف البيان بهذه الفاجعة األليمة 
ــاة إىل أرسة  نرفع أصدق التعازي واملواس
ــائلني الله له  ــه س ــع أقارب ــد وجمي الفقي
ــلوان  ــة واملغفرة ولهم الصرب والس الرحم

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مجلس النواب

ــارات العدوان  ــس غ ــا أدان املجل كم
ــتهدفت  ــي التي اس ــعودي األمريك الس
ــنحان  ــن مديرية س ــة م ــق مختلف مناط
ــات أخرى يف  ــة صنعاء ومديري بمحافظ
ــات الجمهورية وأدى  ــن محافظ عدد م
ذلك إىل خسائر برشية ومادية جسيمة.

ــس  املجل ــع  اطل ــر  آخ ــب  جان ــن  م
ــي  الوطن ــاذ  اإلنق ــة  حكوم ــب  طل ــىل  ع
ــة تقريرها حول األوضاع  تأجيل مناقش
ــة  معالج ــا  ومنه ــة  واملالي ــة  االقتصادي
ــعار  أس ــاع  ارتف ــات  وحيثي ــباب  أس
املشتقات النفطية والغاز املنزيل وأسعار 
ــعار  ــتهالكية وأس ــواد الغذائية واالس امل
العمالت األجنبية مقابل الريال اليمني 
وفق التوصيات التي أوىص بها الحكومة 
ــذت يف االجتماعات  والقرارات التي اتخ
ــواب والحكومة  ــرتكة بني مجلس الن املش

بهذا الشأن.
ــب الحكومة  ــق املجلس عىل طل وواف
ــذا الخصوص  ــىل أن تقدم تقريرها به ع
ــات املجلس  ــن جلس ــة م يف أقرب جلس

بهذه الفرتة.
ــة  الجلس ــالل  خ ــس  املجل ــش  وناق
بعض اإلجراءات الداخلية واتخذ إزاءها 

القرارات الالزمة.
ــواب  الن ــس  مجل ــيواصل  وس ــذا  ه
أعماله صباح اليوم االثنني بمشيئة الله 
ــر يف القضايا املطروحة عىل  تعاىل، للنظ

جدول أعماله.
رئيس الوزراء

ــوزراء يف  ــس ال ــتقبال رئي كان يف اس

ــة والطرق  ــغال العام ــرا األش املوقع وزي
ــؤون مخرجات  غالب مطلق والدولة لش
ــد  أحم ــة  الوطني ــة  واملصالح ــوار  الح
ــس املحيل بأمانة  القنع وأمني عام املجل
ــع  ــث اطل ــان، حي ــني جمع ــة أم العاصم
ــذي خلفته طائرات  عىل حجم الدمار ال
ــة واملناطق املجاورة  ــدوان عىل املنص الع

لها ..
أن  ــور  حبت ــن  اب ــور  الدكت ــد  وأك
ــتهداف العدوان للمنصة وغريها من  اس
ــذ ليلة  ــاء من ــة صنع ــع يف العاصم املواق
ــة التخبط واليأس  ــس دليل عىل حال أم
املسيطرة عىل املعتدي السعودي الذي 
ــنوات يستهدف  ظل وعىل نحو ثالث س
ــكات الخاصة  ــة واملمتل ــآت املدني املنش

والعامة.
ــار إىل أن صمت املجتمع الدويل  وأش
ــن  ــة ع ــة ذات الصل ــات الدولي واملؤسس
ــة األمم املتحدة  ــذه الجرائم ويف املقدم ه
ــدوان عىل  ــجع الع ــن ، ش ــس األم ومجل
التمادي يف غيه وارتكاب املذابح اليومية 

بحق الشعب اليمني األعزل..
ــوزراء التأكيد عىل  ــس ال ــدد رئي وج
ــىل  ع ــم  وأذنابه ــن  املعتدي ــة  محاكم أن 
ــم اآلثمة  ــه أياديه ــا اقرتفت ــم وم جرائمه
ــاء  والنس ــال  األطف ــاء  بدم ــة  امللطخ

والشيوخ ، حتماً ستتم عاجال أم آجال .
ــال الهمجية  ــت إىل أن هذه األعم ولف
التي يمارسها العدوان ، لن تثني الشعب 
ــة تضحياته ووقوفه  ــي عن مواصل اليمن
ــدي ملرشوعهم  ــه املعتدين والتص يف وج
ــن وهزيمتهم ومن  ــي بحق الوط اإلجرام

يقفون وراءهم .
ناطق حكومة

ــالم " طالعتنا بعض  ــال وزير اإلع وق
ــبوهة  املش ــة  اإلعالمي ــر  واملناب ــع  املواق
ــض األخبار  ــة ببع ــام املاضي ــالل األي خ
التي تسعى لتزييف الحقائق يف مسعى 
لتحميل مسؤولية ارتفاع أسعار الرصف 
حكومة اإلنقاذ الوطني والقوى الوطنية 
ــح  واض ــل  تجاه يف  ــدوان  للع ــة  الرافض

للسبب الحقيقي لذلك".
أن  ــبأ)  (س ـــ  ل ــح  ترصي يف  ــد  وأك

ــوى  ق ــىل  ع ــع  تق ــارشة  املب ــؤولية  املس
ــتخدام  العدوان ومرتزقته من خالل االس
ــدف  به ــة  االقتصادي ــة  للورق ــيئ  الس
ــتهم  ــىل املواطنني يف معيش ــق ع التضيي
كعقاب جماعي يستهدف صمود وثبات 

الشعب اليمني.
ــوى  ق أن  إىل  ــد  حام ــر  الوزي ــت  ولف
العدوان قامت باتخاذ خطوات تتعارض 
ــة  االقتصادي ــادئ  واملب ــد  القواع ــع  م
ــاً ومن  ــارف عليها دولي ــة املتع واملرصفي
أمثلة ذلك، تداعيات القرار غري الرشعي 
ــزي  ــك املرك ــيس للبن ــز الرئي ــل املرك بنق
ــويفت وتجميد  ــاف الس ــدن، وإيق إىل ع

االحتياطات الخارجية.
ــار إىل أن قوى العدوان ومرتزقته  وأش
ــىل املطبوعات  ــىل القرصنة ع ــت ع عمل
ــري  ــكل غ ــة بش ــة املحلي ــة العمل "طباع
ــتخدامها  ــا واس ــوء إدارته ــي" وس قانون
ــاء بتعهداتها أمام املجتمع  مع عدم الوف
ــة  ــاً لطباع ــعيهم حالي ــل وس ــدويل, ب ال
ــكل عبئاً  ــن العملة والتي ستش املزيد م

كارثياً عىل كاهل املواطن.
ــالم أن تلك القوى  كما أكد وزير اإلع
ــعب اليمني من  ــت عىل حرمان الش عمل
ــة بالعملة األجنبية  عوائد ثروته الوطني
ــوق بالعملة  ــد الس ــهم يف رف ــي تس والت
الصعبة وتحد من تقلبات سعر الرصف.

ــوات  ــن الخط ــن ضم ــت إىل أن م ولف
ــدوان ومرتزقته  ــي قامت بها قوى الع الت
ــد واملبادئ  ــع القواع ــارض م ــي تتع والت
ــارف عليها  ــة واملرصفية املتع االقتصادي
ــرصيف  امل ــاع  القط ــتهداف  اس ــاً،  دولي
ــال عمله والحد من دوره يف تمويل  إلفش
ــية  ــات األساس ــن االحتياج ــواردات م ال
ــكل ضغطاً إضافياً يف  الرضورية، مما ش
ــارج القطاع  ــوق العمالت األجنبية خ س

املرصيف
اتساع حملة

ــا تمكنت فرق قناصة أخرى من   فيم
إسقاط مسلحني اثنني من مرتزقة العدو 
ــص  وقن ــل  الغي ــة  مديري يف  ــعودي  الس
ــث يف مزوية بمديرية املتون محافظة  ثال

الجوف.
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