
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

صنعاء - سبأ
ــام رشف عبدالله  ــر الخارجية املهندس هش ــى وزي التق
ــم املتحدة  ــة السامية لألم ــم للمفوضي ــل املقي ــس املمث أم

لحقوق اإلنسان بصنعاء الدكتور العبيد أحمد العبيد.
ــل مفوضية األمم  ــر الخارجية ممث ــاء سلم وزي ويف اللق
ــوض السامي لألمم  ــوق اإلنسان رسالة للمف املتحدة لحق
ــني ورئيس  ــن رعد الحس ــوق اإلنسان زيد ب ــدة لحق املتح
ــازا مارتيل،  ــني الكسندر م ــان خواك ــوق اإلنس ــس حق مجل
ــرار دولتي  ــوق اإلنسان، حول استم ــاء مجلس حق وأعض
ــدوان السعودية واإلمارات يف انتهاك القانون اإلنساني  الع
ــق واملعاهدات  ــدة وكافة املواثي ــاق األمم املتح ــدويل وميث ال

الدولية وخاصة ذات الصلة باحرتام حقوق اإلنسان.

وأشار وزير الخارجية يف الرسالة إىل أن هذه االنتهاكات 
تتضح جلياً يف إعالن تحالف العدوان مؤخرا إغالق املنافذ 
ــة اليمنية والذي  ــة يف الجمهوري ــة والبحرية والجوي الربي

يمثل عقاباً جماعياً ممنهجاً ضد الشعب اليمني.
ــادي املوالية  ــار ه ــل الف ــة املستقي ــت إىل أن حكوم ولف
ــدف قطاع االتصاالت  ــاض تنفذ مؤامرة خطرية تسته للري
ــت يف خطوة تصعيدية ذات أبعاد انفصالية  وخدمة اإلنرتن
تستهدف وحدة اليمن وسيادته، يف انتهاك صارخ لقرارات 

مجلس األمن .
ــو بن دغر وقعت  ــح الوزير رشف أن حكومة املدع وأوض
ــة لتنفيذ مخطط  ــة هواوي الصيني ــداً تنفيذياً مع رشك عق
ــات  املحافظ ــني  ب ــاالت  االتص ــل  فص ــدف  به ــطريي  تش

ــمالية بتواطؤ واضح ومتعمد من قبل دولة  الجنوبية والش
العدوان السعودي وخطوط اتصاالتها الداخلية.

ــوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان،  ودعا املف
ــل املسؤولية اإلنسانية  ــوق اإلنسان إىل تحم ومجلس حق
ــون مواطن يف الحياة باعتبار  واألخالقية تجاه حق 27 ملي

ذلك حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان.
ــات التصعيد العسكري  ــر الخارجية أن عملي وأكد وزي
وإعالن إغالق املنافذ الربية والبحرية والجوية وما تمارسه 
ــة لقتل وتجويع  ــن سياسة ممنهج ــدوان حالياً م دول الع
ــا بطرد السفن التجارية املحملة  اليمنيني ومن ذلك قيامه
ــف  تحال ــات  مخطط ــف  يكش ــة  األساسي ــات  باالحتياج

العدوان اإلجرامية بحق اليمن أرضا وإنسانا .

صنعاء / سبأ
ــس املجلس  ــة املكلفة من رئي ــت اللجن قام
السيايس األعىل ورئيس مجلس الوزراء أمس 
ــألرشاف والرقابة عىل سري  ــزول امليداني ل بالن
ــة يف املحطات  ــتقات النفطي ــع املش عملية بي

بأمانة العاصمة.
ــس  ــب رئي ــة نائ ــة برئاس اللجن ــت  واطلع
ــور  الدكت ــة  االقتصادي ــؤون  للش ــوزراء  ال
ــادن ذياب  ــر النفط واملع ــني مقبويل ووزي حس
ــة والتجارة  ــيل ووزير الصناع محسن بن معي
ــة البيع يف  ــىل سري عملي ــده محمد برش، ع عب

املحطات.
ــؤون  ــوزراء للش ال ــس  ــب رئي نائ ــح  وأوض
ــإدارة األزمة  ــة املكلفة ب ــة أن اللجن االقتصادي
خالل األوضاع الراهنة بارشت نزولها امليداني 
ــات  املحط ــالق  وإغ ــات  املحط ــىل  ع ــة  للرقاب

املخالفة.

ــتقات  ــات املتوفرة من املش ــد أن الكمي وأك
ــع بسعر أكرث  ــرية وأي محطة تبي ــة كب النفطي
ــادرة الكمية كاملة  ــال سيتم مص ــن 5700 ري م
ــط لتقوم بالبيع .. مؤكدا أن النزول  لرشكة النف
ــار أو رفع يف  ــي سيستمر ملنع أي احتك امليدان

أسعار هذه املواد.
ــادن إىل أن  ــط واملع ــر النف ــار وزي ــا أش فيم
ــكيلها برئاسة نائب رئيس  اللجنة التي تم تش
ــم  ــوم برس ــة تق ــؤون االقتصادي ــوزراء للش ال
ــتقات النفطية  ــة لتوزيع املش السياسة العام

وإدارة األزمة.
ــود كميات كبرية من  وطمأن املواطنني بوج
ــتقات النفطية .. الفتا إىل أنه تم ضخ أكرث  املش

من 20 مليون لرت أمس واليوم.
ــكيل  ــه يتم حاليا تش ــر النفط أن وبني وزي
ــة ملراقبة  ــة العاصم ــدة وأمان ــان يف الحدي لج

ترحيل وتوزيع املشتقات النفطية.
ــة والتجارة أن  ــح وزير الصناع بدوره أوض
اللجنة اتخذت قرار بمصادرة كمية املشتقات 
ــار أو  ــوم باحتك ــة تق ــن أي محط ــة م النفطي

مخالفة التسعرية وبيعها بالسعر املحدد.
أي  ــن  ع ــالغ  اإلب ــىل  ع ــني  املواطن ــث  وح
ــن  ــني الذي ــل املندوب ــن قب ــواء م ــات س مخالف
ــتقات  ــع املش ــىل بي ــة ع ــم للمراقب ــم تعيينه ت
النفطية أو من قبل أصحاب املحطات التخاذ 

اإلجراءات بحقهم.
تصوير/فؤاد الحرازي

صنعاء - سبأ 
عقد بوزارة النفط واملعادن أمس اجتماع موسع ضم نائب رئيس الوزراء 
ــر النفط واملعادن ذياب  ــؤون االقتصادية الدكتور حسني مقبويل ووزي للش

محسن بن معييل ووزير الصناعة عبده محمد برش.
ــة الجوانب  كرس االجتماع الذي ضم قيادة رشكة النفط اليمنية ملناقش
ــري احتياجات  ــتقات النفطية وتوف ــىل بيع املش ــز الرقابة ع ــة بتعزي املتعلق
ــع الجهات ذات العالقة  ــن هذه املواد وجوانب التنسيق م السوق املحلية م

ملنع أي احتكار أو زيادة يف أسعار هذه املواد.
ــب الرقابة عىل سوق  ــود الجميع لتفعيل جوان ــد رضورة تضافر جه وأك
ــني وخاصة يف ظل  ــف معاناة املواطن ــة وأسعارها لتخفي ــتقات النفطي املش

األوضاع الراهنة.

اللجنة المكلفة باإلشراف والرقابة على بيع المشتقات النفطية تباشر نزولها الميدانياللجنة المكلفة باإلشراف والرقابة على بيع المشتقات النفطية تباشر نزولها الميداني

اجتماع لمناقشة سبل توفير واستقرار أسعار المشتقات النفطيةاجتماع لمناقشة سبل توفير واستقرار أسعار المشتقات النفطية

وزير الخارجية : إعالن تحالف العدوان إغالق كافة المنافذ يمثل عقابًا جماعيًا وممنهجًا ضد الشعب اليمني وزير الخارجية : إعالن تحالف العدوان إغالق كافة المنافذ يمثل عقابًا جماعيًا وممنهجًا ضد الشعب اليمني 
التقى الممثل المقيم وبعث رسالة للمفوض  السامي ورئيس مجلس حقوق اإلنسان العالمي :التقى الممثل المقيم وبعث رسالة للمفوض  السامي ورئيس مجلس حقوق اإلنسان العالمي :

وزير الخارجية: العدوان يهدف إلى تجزئة الجمهورية اليمنية وتدمير مقدرات الشعب اليمني تحت شعارات زائفة وزير الخارجية: العدوان يهدف إلى تجزئة الجمهورية اليمنية وتدمير مقدرات الشعب اليمني تحت شعارات زائفة 
التقى الممثلة المقيمة لمكتب الشؤون السياسية لألمم المتحدةالتقى الممثلة المقيمة لمكتب الشؤون السياسية لألمم المتحدة

صنعاء/ سبأ
ــات أعماله لفرتة انعقاد الثانية  واصل مجلس النواب عقد جلس
ــي عرش أمس  ــوي الثان ــن دور االنعقاد السن ــة م ــدورة الثاني ــن ال م

برئاسة رئيس املجلس األخ يحيى عيل الراعي .
ــدة الجرائم  ــة أدان مجلس النواب واستنكر بش ــذه الجلس ويف ه
ــة طريان تحالف العدوان  ــعة املتكررة التي يرتكب بصورة يومي البش
ــات املتحدة األمريكية يف العديد  بقيادة السعودية وبدعم من الوالي
ــيخ  ــا استهداف منزل الش ــة وكان آخره ــات الجمهوري ــن محافظ م
ــدي جماعي يف منطقة  ــويس وكذا منزل املواطن حم عبدالله الخم
ــة، وكذا الغارات  ــح اليمن محافظة حج ــران الجبلية بمديرية أفل ه
ــن املناطق يف أمانة  ــة التي شنها طريان العدو عىل عدد م الهستريي
ــق مختلفة من  ــت مناط ــرى استهدف ــة أخ ــارات جوي ــة وغ العاصم

املحافظات.
ــد مجلس النواب أن هذه الجرائم تضاف إىل الجرائم السابقة  وأك
ــع الدويل  ــت املجتم ــا إىل أن صم ــه.. الفت ــودي وحلفائ ــدو السع للع
ــة شجع  ــة واإلنساني ــة والقانوني ــة والحقوقي ــه السياسي بمنظمات
ــف العدوان بقيادة السعودية عىل تماديها وغطرستها يف  دول تحال

ارتكاب أبشع الجرائم بحق اليمنيني.

ــي يرتكبها تحالف  ــذه الجرائم الت ــعب إىل أن ه ــار نواب الش وأش
ــرار إغالق دول تحالف العدوان  ــدوان تأتي بعد فرتة وجيزة من ق الع
ــة والبحرية  ــة املنافذ الربي ــم أمريكي لكاف ــة وبدع ــادة السعودي بقي
ــادة الجماعية  ــرب اإلب ــدو ح ــك الع ــب بذل ــن، لريتك ــة لليم والجوي

والشاملة للشعب اليمني.

ــعب اليمني لن تزيده  وأكدوا أن تلك األعمال اإلجرامية ضد الش
ــن التماسك والقوة  ــعبية إال مزيداً م ــه الش ــه املسلحة ولجان وقوات

واإلرصار يف سبيل مواجهة العدوان بكل الوسائل املتاحة .
ــر  ــم والضمائ ــوب العال ــة وشع ــات الدولي ــس املنظم ــا مجل ودع
اإلنسانية الحية إىل التحرك وإدانة هذه الجرائم والضغط عىل دول 

العدوان بقيادة السعودية إليقاف اعتداءاتها املتكررة وفك الحصار 
الربي والبحري والجوي عن الشعب اليمني .

ــدوان .. متمنيا  ــازر الع ــىل شهداء مج ــس النواب ع ــم مجل وترح
للجرحى الشفاء العاجل .

من جهة أخرى استمع مجلس النواب إىل رسالة األخ يحيى عيل 
الراعي املوجهة إىل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
بن حبتور بشأن تكليف الوزارات املختصة إىل جانب رشكتي النفط 
ــتقات النفطية  والغاز للقيام بالنزول امليداني إىل محطات بيع املش

والغاز املنزيل ملنع التالعب باألسعار ومحاسبة أي متسببني.
ــاء املجلس ..  ــداوالت أجراها أعض ــات وم ــاء ذلك بعد مناقش ج
ــزيل باألسعار  ــتقات النفطية والغاز املن ــن رضورة توفري املش مؤكدي
ــوى دخل املواطنني وخاصة يف ظل الظروف  التي تتناسب مع مست
ــامل وخاصة الحصار  ــرون بها جراء الحصار الش الصعبة التي يم

االقتصادي.
ــراض محرضه  ــه باستع ــل جلست ــد استه ــان املجلس ق ــذا وك ه
ــل عقد جلسات أعماله صباح يوم  السابق واملوافقة عليه وسيواص

السبت القادم بمشيئة الله تعاىل.

ــط عــلــى  ــغ ــض ــل ــــي ل ــــدول ــع ال ــم ــت ــج ــم ـــو ال ـــدع ــــواب ي ــــن ــس ال ــل ــج ــط عــلــى م ــغ ــض ــل ــــي ل ــــدول ــع ال ــم ــت ــج ــم ـــو ال ـــدع ــــواب ي ــــن ــس ال ــل ــج م
ــن ــي ــي ــن ــم ــي ـــق ال ـــح ـــف الــــــعــــــدوان إليـــــقـــــاف جــــرائــــمــــه ب ـــال ـــح ــنت ــي ــي ــن ــم ــي ـــق ال ـــح ـــف الــــــعــــــدوان إليـــــقـــــاف جــــرائــــمــــه ب ـــال ـــح ت

أدان مجزرة العدوان بمنطقة هران حجةأدان مجزرة العدوان بمنطقة هران حجة

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
السعودية :

ــرتف بمرصع  ــودي يع ــدوان السع ــالم الع - إع
ــش واللجان  ــوده يف مواجهات مع الجي ــن جن 3 م

بجبهات ما وراء الحدود
جندي أول عبدالله محمد حمدي 

زايد املاسدي 
الجندي نايف عسريي

عسري :
- قنص اثنني من مرتزقة الجيش السعودي يف 

تبة الخزان قبالة منفذ علب
ــود السعوديني يف  ــداف تجمعات للجن - استه

رقابة الزج والهنجر واملسنا بقذائف املدفعية
نجران :

ــدف  يسته ــي  وصاروخ ــي  مدفع ــف  قص  -
ــبكة  ــات للجنود السعوديني يف موقعي الش تجمع

وقوة نجران
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات 

مرتزقة الجيش السعودي يف موقع عباسة
- قنص جندي سعودي خلف موقع الشبكة

جيزان :
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات 

للجنود السعوديني يف جبل قيس

الثالثاء 2017/11/7       

مأرب :
ــة  ــق متفرق ــة يف مناط ــن املرتزق ــرصع 4 م - م

بمديرية رصواح
ــة العدوان  ــىل مجموعة من مرتزق - القضاء ع

بعملية هجومية عىل مواقعهم يف مديرية رصواح
نهم :

- إحباط محاولة تسلل هي الثانية من نوعها 
ملرتزقة العدوان عىل حريب نهم

ــات  تجمع ــىل  ع ــزال1  زل ــاروخ  ص ــالق  إط  -
للمرتزقة يف املنارة

تعز :
ــذون عملية  ــعبية ينف ــش واللجان الش - الجي
ــدوان شمال معسكر خالد  ــىل مواقع مرتزقة الع ع
ــن مرتزقة  ــداد م ــرصع وإصابة أع ــر وم ــة فج وتب

العدوان يف العملية الهجومية
ــة  ــدوان يف منطق ــة الع ــن مرتزق ــص 8 م - قن

الضباب 
ــدف  يسته ــي  وصاروخ ــي  مدفع ــف  قص  -
ــيل وسيارات  ــدوان يف الهام ــة الع ــات ملرتزق تجمع

اإلسعاف تهرع إىل املكان
- قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة 

يف معسكر االمام بذباب محققة اصابات مبارشة
- قنص 5 من املرتزقة يف الهاميل بمديرية موزع

- قنص 2 من املرتزقة يف املعافر
ــات  تحصين ــدف  يسته ــي  مدفع ــف  قص  -

للمرتزقة يف مديرية بري باشا
البيضاء :

ــن مرتزقة  ــوة ناسفة بمجموعة م ــري عب - تفج
العدوان أسفل شبكة العقلة بمكرياس

ــاه تبة  ــل للمرتزقة باتج ــة تسل ــد محاول - ص
ــىل والجرحى يف  ــدد من القت ــة وسقوط ع السفين

صفوفهم
- قنص مرتزق يف مديرية ذي ناعم

الضالع :
ــدف  يسته ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -

تجمعات للمرتزقة يف معسكر الصدرين بمريس 
ميدي :

- مرصع املرتزق السوداني أباذر محمد صالح 
ــعبية بجبهة ميدي  ــريان الجيش واللجان الش بن
ــد يف كسال ..  ــن أبناء أمري وول ــع املرتزق م الرصي

ويعمل مدير مركز التدريبب.

جبهة الداخلجبهة الداخل

حجة :
- مجزرة- هران- بحجة

ــم نساء  ــا بينه ــداً وجريح ــن 50 شهي ــرث م أك
ــدوان عىل منازل  ــر 18 غارة لطريان الع وأطفال إث
ــارات املسعفني  ــني وكذلك سي ــني واملسعف املواطن
ــرية أثناء تغطية الجريمة  وسيارة طاقم قناة املس

يف منطقة هران بمديرية أفلح اليمن
تعز :

ــودي األمريكي  ــدوان السع ــارة لطريان الع - غ
عىل منطقة الهاميل بمديرية موزع

صعدة :
ــىل منطقة يسنم يف  ــريان العدوان ع ــارة لط - غ

مديرية باقم
ــن  ــة آخري ــة ثالث ــن وإصاب ــهاد مواط - استش
ــريان العدوان  ــارة لط ــرية بغ ــم خط ــة أحده إصاب
ــم يف مديرية  ــة يسن ــم بمنطق ــت سيارته استهدف

باقم
ــف صاروخي سعودي يستهدف منطقة  - قص

النعاشوة بمديرية حيدان
ــىل منطقة العقبة  ــان لطريان العدوان ع - غارت

أسفل مران
ــودي األمريكي  ــدوان السع ــارة لطريان الع - غ

عىل منطقة املنزالة بمديرية الظاهر
ــن 3  ــريان العدوان السعودي األمريكي يش - ط

غارات عىل منطقة البقع بمديرية كتاف
ــن 3  ــريان العدوان السعودي األمريكي يش - ط

غارات عىل منطقة األجارش بمديرية كتاف
ــودي  سع ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  -

يستهدف منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية
صنعاء :

ــن 6  ــريان العدوان السعودي األمريكي يش - ط
ــي للجوية يف منطقة جدر  غارات عىل املعهد الفن

بمديرية بني الحارث
ــن 9  ــريان العدوان السعودي األمريكي يش - ط

غارات عىل قاعدة الديلمي
ــودي األمريكي  ــدوان السع ــارة لطريان الع - غ

عىل مدرسة الحرس بجولة الجمنة
شبوة :

ــن  ــدوان األمريكي السعودي يش ــريان الع - ط
غارة عىل مديرية عسيالن

الجوف :
- طريان العدوان يشن غارة عىل مديرية املتون

نجران :
ــن  ــدوان األمريكي السعودي يش ــريان الع - ط

غارتني عىل موقع الرشفة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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رئيس الوزراء يلتقي محافظ الحديدة رئيس الوزراء يلتقي محافظ الحديدة 
وعددًا من أبنائهاوعددًا من أبنائها

 صنعاء - سبأ
ــس الوزراء  ــى رئيس مجل التق
ــن  ــح ب ــز صال ــور عبدالعزي الدكت
ــاء محافظ  ــس بصنع ــور، أم حبت
ــن الهيج وعدداً من  الحديدة حس
واألكاديمية  الربملانية  شخصيات 
ــة  والسياسي ــة  واالجتماعي

باملحافظة.
ناقش اللقاء عدداً من القضايا 
ــا  وأبنائه ــة  باملحافظ ــة  املرتبط
ــب  ــق بالجوان ــا يتعل ــدا م وتحدي
ــاة الكبرية التي  ــة واملأس اإلنساني
ــراء العدوان والحصار،  تمر بها ج
ــار املبارشة إلغالق  ــة إىل اآلث إضاف
ــق  تدف ــىل  ع ــدة  الحدي ــاء  مين

ــا يفاقم الوضع  ــات واملساعدات اإلنسانية، مم املعون
اإلنساني.

وتطرق اللقاء إىل واقع التنمية البرشية ومتطلبات 
االرتقاء بوضع الكادر عىل مستوى عاصمة املحافظة 
ــادرة كالطب  ــة يف التخصصات الن واملديريات خاص

والهندسة وتقنية املعلومات .
ــار يف الحديدة  ــع االستثم ــاء واق ــرض اللق واستع
ــار  االستثم ــب  ملكت ــات  الصالحي ــض  تفوي ــة  وأهمي
ــة  املرتبط ــات  العملي ــل  بمجم ــام  للقي ــة  باملحافظ
ــذا القطاع ذا طابع  ــاط االستثماري باعتبار ه بالنش
ــاء التعقيدات البريوقراطية  محيل بحت، وملا فيه إنه

القائمة أمام املستثمرين.
ــالل اللقاء عىل  ــوزراء التأكيد خ ــس ال وجدد رئي
ــات ذات األولوية  ــة التحدي ــة ملعالج ــرص الحكوم ح
ــل العدوان  ــا يف ظ ــدة وأبناؤه ــا الحدي ــي تواجهه الت

السعودي وحصاره الجائر .

ــة ستعمل  ــح أن الحكوم وأوض
ــع  بواق ــع  للدف ــا  وسعه يف  ــا  م
ــة  املحافظ يف  ــة  البرشي ــة  التنمي
ــىل مستوى  ــىل نحو متوازن ع وع
ــا يحقق الدور  ــة املديريات ِبَم كاف
ــات  عملي يف  ــا  ألبنائه ــل  الفاع
ــة  ــث واملساهم ــر والتحدي التطوي
ــات  الخدم ــم  تقدي يف  ــرية  الكب

وخاصة يف املجال الصحي .
ــن حبتور إىل  ــت الدكتور ب ولف
ــة للحديدة  ــة الجيوسياسي املكان
ــة  والسمكي ــة  الزراعي ــا  ووظيفته
ــداً  مؤك  .. ــة  الهام ــة  والسياحي
ــة  والوطني ــة  االيجابي األدوار  أن 
ــة وأبنائها ستظل مثاال  للمحافظ
ــه وعيهم بحجم  ــس يف الوقت نفس ــذى به ويعك يحت

املؤامرات التي تحاك ضد الوطن.
ــرش السعودي  ــالن تحالف ال ــع بإع ــدد الجمي ون
ــة  ــة والجوي ــة والبحري ــذ الربي ــع املناف ــالق جمي إغ
ــذي يعد الرئة  ــا يف ذلك ميناء الحديدة ال اليمنية بم
الوحيدة لتنفس أكرث من 80 باملائة من سكان اليمن.

وحذروا من اآلثار السلبية الكبرية واملتعددة لهذا 
ــاة اإلنسانية  ــق املأس ــن شانه تعمي ــالق الذي م اإلغ
ــي .. مؤكدين  ــكل جماع ــي بش ــعب اليمن ــل الش وقت
ــم  ــة األم ــدويل ويف املقدم ــع ال ــل املجتم ــة تحم أهمي
ــم ومسؤولياتهم  ــن، لواجباته ــدة ومجلس األم املتح
القانونية واألخالقية والعمل عىل إنهاء العدوان ورفع 
ــث السعودي بأرواح  الحصار ووقف الغطرسة والعب
ــرج إزاء القتل  ــف املتف ــوف موق ــدم الوق ــني وع املدني
ــعب اليمني ومشاهدته  اليومي الذي يتعرض له الش

وهو يموت جوعا يوماً بعد آخر دونما أي ذنب .

صنعاء / سبأ
ــام رشف عبدالله أمس  ــى وزير الخارجية املهندس هش التق
املمثلة املقيمة ملكتب الشؤون السياسية لألمم املتحدة بصنعاء 

نيقوال ديفيز.
تناول اللقاء الخطوات األحادية التي تقوم بها حكومة الفار 
هادي املوالية لدول العدوان بالتنسيق مع السلطات السعودية 
الرامية الستهداف قطاع االتصاالت الهاتفية وخدمات اإلنرتنت 
ــطريي  ــع تش ــوة ذات طاب ــي خط ــة، وه ــة اليمني يف الجمهوري
ــرارات  ــارخ لق ــاك ص ــه وانته ــن وسيادت ــدة اليم ــدف وح تسته
ــدة وسالمة أرايض  ــي تؤكد عىل وح ــن وبياناته الت ــس األم مجل
ــة سلمية وحل سيايس  ــة اليمنية والدعوة إىل تسوي الجمهوري

عادل يحفظ حقوق اليمن وشعبه.
ــح وزير الخارجية أن حكومة املدعو بن دغر من خالل  وأوض
ــة هواوي  ــد تنفيذي مع رشك ــا، وقعت عق ــر االتصاالت فيه وزي
ــطريي باتجاه  ــذ مخطط تش ــي مقابل تنفي ــة يف أبوظب الصيني
ــمالية وصوال  ــني املحافظات الجنوبية والش فصل االتصاالت ب
ــم يف استخدام  ــد حقوقه ــن أح ــني م ــني اليمني ــان مالي إىل حرم

خدمات االتصاالت الدولية واإلنرتنت.
ــات ورشائح كبرية  ــدف قطاع ــذا املرشوع سيسته ــني أن ه وب
ــات  والجامع ــفيات  املستش ــص  وباألخ ــي  اليمن ــع  املجتم يف 
واملعاهد واملدارس والبنوك والرشكات التجارية ووسائل اإلعالم 
ــطريية التي  ــجيع الخطوات التش والصحافة، باإلضافة إىل تش
تروج لها املليشيات والجماعات اإلرهابية واملتطرفة يف املناطق 

ــدف تهيئة الظروف  ــة ظروف العدوان وذلك به املحتلة مستغل
لتجزئة الجمهورية اليمنية ألكرث من كيان سيايس، وبما يحقق 
أحد أهداف اململكة السعودية واإلمارات والتي عىل أساسها بدأ 

العدوان عىل اليمن.
ــد العسكري وإعالن  ــر رشف أن عمليات التصعي وأكد الوزي
ــة والبحرية والجوية  ــالق كافة املنافذ الربي ــف العدوان إغ تحال
ــادة رشعية  ــم يأت إلع ــىل اليمن ل ــدوان ع ــددا أن الع ــد مج يؤك
ــي ومقدراته يف  ــعب اليمن ــة كما يزعم ، وإنما لتدمري الش منتهي
ــة بمنطقة الرشق  ــة الجيوسياسي ــكيل الخارط إطار إعادة تش
ــا تراها اإلدارة األمريكية  ــط والجزيرة العربية والخليج كم األوس

والحكومات الربيطانية املتعاقبة.
ــا إلنهاء التعاقد  ــا سيأتي املوعد املحدد قريب ــال " وحتم وق
ــارات يف األدوار التخريبية  ــدوان السعودية واإلم ــع دولتي الع م
ــوون بنفس النار التي  ــرتة يف املنطقة ويكت ــي تقوم بها منذ ف الت

أشعلها الكيانان يف اليمن وسوريا وليبيا".
ــؤون السياسية  من جانبها أكدت املمثلة املقيمة ملكتب الش
ــم املتحدة،  ــني العام لألم ــرار مساعي األم ــم املتحدة استم لألم
ــد املساعدات  ــالم يف اليمن وحش ــود الس ــجيع جه ــاه تش باتج
ــة لتخفيف معاناة املاليني  ــة واإلغاثية والدوائية الالزم اإلنساني

يف اليمن .
ــالت املقدمة ملنظمات األمم  ــت التعاون القائم والتسهي وثمن

املتحدة ووكاالتها املختلفة.

صنعاء-سبأ
ــام  التقى وزير الخارجية املهندس هش
ــق املقيم  ــم بأعمال املنس ــس القائ رشف أم

لألمم املتحدة بصنعاء ستيفن أندرسون.
ــاء سلم وزير الخارجية املنسق  ويف اللق
ــدة  ــم املتح ــام األم ــني ع ــة ألم ــم رسال املقي
ــس، ورئيس مجلس األمن  أنطونيو غويرتي
لشهر نوفمرب سيباستيانو كاردي، وأعضاء 
ــعب  مجلس األمن، حول ما يتعرض له الش
ــرب يف التاريخ  ــع ح ــي اليوم من أبش اليمن

الحديث.
ــعب اليمني  ــر رشف أن الش ــني الوزي وب
ــل  ــن قب ــرام م ــادة وإج ــرب إب ــرض لح يتع
ــدث  أح ــه  واستخدام ــدوان  الع ــف  تحال
ــة  السعودي ــان  وإمع ــة،  الفتاك ــة  األسلح
ــي  ــون اإلنسان ــاك القان ــارات يف انته واإلم
الدويل وميثاق األمم املتحدة وكافة املواثيق 
ــي وضعت للحفاظ  ــدات الدولية الت واملعاه
ــة، باإلضافة إىل  ــة النفس البرشي عىل كرام
ــدرات االقتصادية  ــداف املنهج للمق االسته
والبنية التحتية وتدمري كل مقومات الحياة 

يف اليمن.
ــة  حكوم أن  إىل  رشف  ــر  الوزي ــار  وأش
ــة العدوان بتدمري  ــار هادي تتعمد خدم الف
ــاط  ــاة أو أي نش ــل حي ــن سب ــى م ــا تبق م
أن  ــا  مبين ــي..  اجتماع ــم  وسل ــادي  اقتص
الشعب اليمني يواجه اليوم مؤامرة جديدة 
ــة  الهاتفي ــاالت  االتص ــاع  قط ــدف  تسته

ــت يف اليمن وهي خطوات  وخدمات االنرتن
ــدة  وح ــدف  تسته ــايل  انفص ــع  طاب ذات 
ــح لكافة  ــاك واض ــه، يف انته ــالد وسيادت الب
ــه الرئاسية  ــس األمن وبيانات ــررات مجل مق
ــد عىل وحدة  ــدد وتؤك والصحفية التي تش
ــة  اليمني ــة  الجمهوري أرايض  ــة  وسالم

والدعوة اىل تسوية سلمية وحل سيايس.
ــة  أن حكوم ــة  الخارجي ــر  ــح وزي وأوض
املدعو بن دغر قامت بالتوقيع عىل عقد مع 
ــي لتنفيذ  ــواوي الصينية يف أبوظب رشكة ه
ــة االتصاالت  ــرب شبك ــايل ع ــط انفص مخط
ــل االتصاالت بني  ــة من شأنه فص السعودي
ــمالية  ــة والش ــن الجنوبي ــات اليم محافظ
ــني اليمنيني من أحد حقوقهم  وحرمان مالي

ــة األساسية يف استخدام خدمات  اإلنساني
االتصاالت الدولية واالنرتنت.

ولفت إىل أن ذلك استهداف واضح ودون 
ــات ورشائح كثرية يف املجتمع  خجل لقطاع
ــات  والجامع ــفيات  املستش ــص  وباألخ
ــات  والرشك ــوك  والبن ــدارس  وامل ــد  واملعاه
ــالم والصحافة، إىل  ــة ووسائل اإلع التجاري
جانب محاولة تعميق االعمال التشطريية 
ــروف العدوان  ــالل ظ ــالد باستغ ــل الب داخ
ــروف لتجزئة الجمهورية  بهدف تهيئة الظ
ــايس، لتحقيق  ــرث من كيان سي اليمنية ألك
ــري املعلنة  ــدوان غ ــداف دولتي الع ــد أه أح
ــاون مع تلك  ــاول تحقيقها بالتع والتي تح

القوى اإلرهابية واملتطرفة التي تمولها.

ــام  الع ــني  األم رشف  ــر  الوزي ــا  ودع
ــن إىل تحمل  ــس األم ــم املتحدة ومجل لألم
ــاه  ــة تج ــة واإلنساني ــة السياسي املسؤولي
ــون األلفية  ــون مواطن يمني يعيش 27 ملي
ــوأ  ــد األس ــية تع ــروف معيش ــة يف ظ الثالث
ــب تعنت دولتي  ــىل مستوى العالم، بسب ع
ــا الرثوة  ــارات التي لديهم ــة واإلم السعودي
ــري  الضم رشاء  ــا  بإمكانهم أن  ــدان  ويعتق
ــاذ ما يحلو لهما من إجراءات  العاملي واتخ

لتقسيم اليمن.
ــم السعودية  ــدال من أن تساه وقال" فب
ــة  التسوي ــوات  خط ــم  دع يف  ــارات  واإلم
ــا وامليض باليمن  ــاركة فيه السياسية واملش
ــه، تعمالن  ــع جريان ــا وم ــالم داخلي إىل الس
ــوات تصعيدية  ــاذ خط ــجيع واتخ عىل تش
ــق روح الفرقة  ــرصاع وخل ــد من حدة ال تزي
ــعب الواحد وهو ما سينعكس عىل  بني الش
أمن واستقرار املنطقة ويهدد السلم واألمن 

الدوليني".
ــد العسكري  ــد أن عمليات التصعي وأك
ــة  ــة والبحري ــذ الربي ــالق املناف ــالن إغ وإع
ــأن  ــد ب ــن جدي ــد م ــي للتأكي ــة يأت والجوي
ــأت إلعادة رشعية  ــدوان عىل اليمن لم ي الع
ــعب  ــم، وإنما لتدمري الش ــة كما يزع منتهي
ــار التمهيد إلعادة  ــي ومقدراته يف إط اليمن
ــة يف املنطقة والتي  ــة الجيوسياسي الخارط
ــا وال محالة دولتي  ــد ضحاياه سيكون أح

العدوان السعودية واألمارات.
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