
صنعاء-سبأ
ــور عبدالعزيز  ــوزراء الدكت ــتقبل رئيس مجلس ال اس
ــح بن حبتور، امس بصنعاء وفد األمم املتحدة الذي  صال
ــب املبعوث الخاص لألمني  ــة نائ يزور اليمن حاليا برئاس

العام لألمم املتحدة إىل اليمن معني رشيم.
ــية  ــتعراض األوضاع السياس ــاء اس ــالل اللق جرى خ
والجوانب املختلفة جراء املأساة اإلنسانية الكبرية التي 
ــعودي  ــل العدوان الس ــي يف ظ ــعب اليمن ــا الش يواجهه
ــوم، فضال عن  ــف ي ــرث من أل ــذ أك ــتمر من ــار املس والحص
ــاني  ــرية ملنظومة العمل اإلنس ــانية الكب ــود اإلنس الجه
ــاة التي  ــن تلك املأس ــدة يف الحد م ــم املتح ــة لألم التابع

يعاني منها أغلبية أبناء اليمن والتخفيف من حدتها.
وناقش اللقاء الذي حرضه كل من نائبي رئيس الوزراء 
لشؤون األمن والدفاع اللواء جالل الرويشان والخدمات 
ــان علياء  ــة محمود الجنيد ووزيرة حقوق اإلنس والتنمي
ــؤون مخرجات  ــة لش ــر الدول ــف ووزي ــل عبداللطي فيص
ــات  ــع، معطي ــد الُقن ــة أحم ــة الوطني ــوار واملصالح الح
ــعب  ــاة الش ــف معان ــلمي لوق ــل الس ــق الح ــالم وأف الس
ــي، ورضورة إعادة النظر يف القرار 2216 الذي جاىف  اليمن
ــع وكان وال زال عائقا كبريا أمام أية جهود  ــات الواق معطي

جدية تسعى إىل صنع السالم .
ــاء  ــرية ملين ــانية الكب ــة اإلنس ــاء إىل املهم ــرق اللق وتط
ــه التي تخدم  ــتمراره يف أداء وظيفت ــدة وأهمية اس الحدي
ــة،  ــة اليمني ــكان الجمهوري ــن س ــة م ــن 81 باملائ ــرث م أك
ــتقرار نشاطه يف استقبال املواد الغذائية واإلنسانية  واس
ــا يخفف من حدة  ــام لضمان ذلك بم ــدور األممي اله وال
ــا وال زال العدوان  ــادة التي صنعه ــانية الح األزمة اإلنس

والحصار .
ــي إىل اليمن  ــوزراء بزيارة الوفد األمم ــب رئيس ال ورح

وما يحمله من رسالة ايجابية لكافة أبناء الشعب اليمني 
ــيدا بالجهود  ــرشف .. مش ــادل وامل ــالم الع ــن قرب الس ع
ــدة يف تخفيف  ــهودة واملؤثرة لألمم املتح ــانية املش اإلنس
ــوم املنرصمة من  ــف ي ــدى األل ــىل م ــني ع ــاة اليمني معان

العدوان والحصار.
وسجل تقديره ملوقف أمينها العام أنطونيو غوترييس، 
ــانية وبيانهما األخري الذي اتسم  ــؤون اإلنس ووكيله للش

ــالم هو  بالحيادية واالنحياز للحق وحده .. مؤكدا أن الس
ــعب اليمني وليس االستسالم أو  ــرتاتيجي للش خيار اس

رفع الراية البيضاء.
ــي  ــية ينبغ ــة السياس ــتئناف العملي ــت إىل أن اس ولف
ــون اليمن  ــهم الذين يقصف ــع املعتدين أنفس ــون م أن تك
ــاء والشيوخ .. مبينا  ويقتلون األبرياء من األطفال والنس
ــعودي بامتياز وأن حكومة  أن قرار العدوان عىل اليمن س

ــالم  ــادق ال تملك أية فرصة أو صالحية لتحقيق الس الفن
املنشود.

ــة أن يفهم العالم أجمع  ــد الدكتور بن حبتور أهمي وأك
ــىل األرض القائمة  ــي حقيقة املعادلة ع ــذا األمر وأن يع ه
ــعبية  ــعودي ومقاومة يمنية ش ــار س ــدوان وحص عىل ع
باسلة عىل األرض يف الصمود واملواجهة .. معربا عن ثقته 
ــالم بالنسبة للمعتدين ليس خيارا اسرتاتيجيا  يف أن الس
ــم قادرة عىل  ــتكبارا أن أمواله ــم يعتقدون خطأ واس ألنه
ــتقدام املرتزقة  ــكري واس تركيع اليمنيني عرب العمل العس
ــن رشق وغرب الكرة األرضّية ومواصلة تدمري اليمن عرب  م

الطائرات من الجو.
ــد السالم ليس من  ــية تنش وقال " إن القيادة السياس
ــاة  ــا عىل وقف املأس ــن حرصا منه ــق الضعف ولك منطل
ــانية التي يعاني منها أكرث من ثلثي سكان اليمن،  اإلنس
ــداً أن الرشاكة بني  ــاء ".. مؤك ــة املزيد من الدم ــدم إراق وع
ــام يف مواجهة العدوان  ــعبي الع ــار الله واملؤتمر الش أنص

وأذنابه هي رشاكة إسرتاتيجية وليست عاطفية.

ــني العام  ــوث الخاص لالم ــب املبع ــن جانبه أكد نائ م
ــن أن الوفد يف زيارته الحالية جاء  ــم املتحدة إىل اليم لألم
ــالم املعربة عن نهج األمم املتحدة  ــالة الس وهو يحمل رس

املعنية بإشاعة أجواء السلم والسالم حول العالم .
ــالم  ــهيل عملية الس ــة الوفد هي تس ــا أكد أن مهم كم
ــراف املعنية ..  ــر بني كافة األط ــب وجهات النظ عرب تقري
ــي اآلثار املرتتبة عن الوضع  ــا إىل أن األمم املتحدة تع الفت
ــانية وعىل  ــة واألوضاع اإلنس ــىل البنى التحتي الراهن ع
أرواح األبرياء .. موضحا أن هناك رغبة حقيقية من قبل 

األطراف الدولية إلحداث تغيري إيجابي تجاه السالم .
ــانحة وأن  ــلمي ال زالت س ــرب أن فرص الحل الس واعت
ــر بني مختلف  ــدأ بتقريب وجهات النظ ــاح الحل يب مفت

األطراف واتخاذ خطوات متبادلة لبناء الثقة .
ــيايس  ــال " نحن يف األمم املتحدة نؤمن بالحل الس وق
الشامل وليس لدينا أية نية لفرض أية رؤية أو أفكار عىل 
ــأنه  ــلمي من ش ــر إىل أن اإلرساع بالحل الس ــد، وننظ أح

تاليف املزيد من اآلالم والضحايا والرتدي اإلنساني ".

مؤتمر صحفي ألنصار الله واللقاء المشترك يستعرض مجازر العدوان خالل ألف ومؤتمر صحفي ألنصار الله واللقاء المشترك يستعرض مجازر العدوان خالل ألف و١٨١٨ يومًا يومًا

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان :

ــتهدف  ــان تس ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــعوديني يف مستحدث  تجمعات للجنود الس
رشق جحفان ومركز جالح وام القطب سقوط 
ــرار من تبقى  ــى يف صفوفهم وف ــىل وجرح قت

منهم.
ــتحدث  ــعودي يف مس ــص جندي س - قن

موقع جحفان
نجران :

ــدوان  ــة الع ــات مرتزق ــتهداف تجمع - اس
ــل  ــة ناي ــة يف تب ــف املدفعي ــن قذائ ــدد م بع
ــقوط قتىل وجرحى  وذورعني وبوابة صله وس

يف صفوفهم
ــتهداف  باس ــلحة  أس ــزن  مخ ــراق  اح  -

مدفعي يف موقع الضبعة
- استهداف تجمعات للجنود السعوديني 

يف موقع املخروق بقذائف املدفعية
عسري :

ــة  ــدوان يف تب ــة الع ــن مرتزق ــص 2 م - قن
الخزان وموقع سبحطل

ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــة يف منفذ علب  ــتهدف تجمعات للمرتزق تس

وخلف سبحطل
ــات  ــتهدف تجمع ــي يس ــف مدفع - قص

للجنود السعوديني خلف موقع املسيال
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 البيضاء :
ــدو يف  ــة الع ــلل ملرتزق ــة تس ــار محاول - انكس
ــزل بمديرية الزاهر ومرصع اعداد من  منطقة الدي

املرتزقة
- صد محاولتي زحف لقوى العدوان يف جبهة 
ــم ومقتل وجرح العديد  ــاش بقيفة وذي ناع العش

من املرتزقة
ــاء  ــة أثن ــفتني باملرتزق ــني ناس ــار عبوت - انفج
ــردي يف  ــة األج ــف بمنطق ــة زح ــدي ملحاول التص

الزاهر وقتىل وجرحى يف صفوفهم
 تعز :

ــعبية كمينا  - نفذ أبطال الجيش واللجان الش
ــمال  ــا لطقم يحمل 7 مرتزقة وتم احراقه ش محكم

يختل باملخا ومرصع من كان عىل متنه
ــمال  ــش واللجان يغريون عىل مواقع ش - الجي
ــدون املرتزقة  ــوزع ويكب ــة م ــد بجبه ــكر خال معس

خسائر يف األرواح
ــمال  ــىل مواقع املرتزقة ش ــي ع ــف مدفع - قص

معسكر خالد وإصابات مبارشة
- قنص 3 من املرتزقة يف مديرية موزع

مارب :
- قنص 2 من مرتزقة العدوان يف جبل صلب

ــة  ــق متفرق ــة يف مناط املرتزق ــن  م  3 ــص  - قن
برصواح

نهم :
ــاروخ موجه يف  ــكرية بص ــراق مدرعة عس - اح

الحول بجبهة نهم ومرصع من كان عىل متنها
- قنص مرتزق شمال رشق القتب بجبهة نهم

ميدي :
- قصف مدفعي عىل تجمعات للمرتزقة شمال 

صحراء ميدي
- قنص 6 من املرتزقة شمال صحراء ميدي

الجوف:
ــعبية يتمكنون  ــال الجيش واللجان الش - ابط
ــامة باليتمة  ــة عىل املهش ــرس زحف للمرتزق من ك

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة :
ــة للغاز املنزيل  ــتعال النريان يف محط - اش
ــتهدفت املحطة  وإصابة مواطن إثر غارة اس

يف منطقة أحمى بمديرية سحار
ــىل  ــارات ع ــر 3 غ ــني إث ــة 3 مواطن - إصاب

منزل يف منطقة الخفجي بمديرية سحار
ــة  ــاش بمدين ــوق جي ــىل س ــارات ع - 5 غ

صعدة
ــر بغارة  ــن وإصابة آخ ــهاد مواط - استش
ــوازات  الج ــة  منطق يف  ــم  منزله ــتهدفت  اس

بمديرية صعدة
ــراء  ــرية ج ــروح خط ــرأة بج ــة ام - إصاب
ــعودي  ــي واملدفعي الس ــف الصاروخ القص
رازح  ــة  مديري ــن  م ــة  متفرق ــق  مناط ــىل  ع

الحدودية
ــعودي  ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ - قص
ــتهدف املناطق الغربية من مديرية منبه  يس

الحدودية
ــة الصوح  ــة يف منطق ــوار مدرس ــارة ج - غ

بمديرية كتاف
ــع بمديرية  ــة البق ــىل منطق ــارات ع - 4 غ

كتاف
ــلة غارات عىل منازل املواطنني يف  - سلس

منطقة القهر بمديرية باقم
ــني بمديرية  ــة العطف ــىل منطق ــارة ع - غ

كتاف
- غارة عىل منطقة الفرع بمديرية كتاف

الجوف :
ــة  ــف ملرتزق ــن يف قص ــهاد مواط - استش
ــة  ــني يف مديري ــازل املواطن ــىل من ــدوان ع الع

الغيل
ــوب بمديرية برط  ــارة عىل منطقة رح - غ

العنان
صنعاء :

- غارة عىل دار الرئاسة
الحديدة :

ــني إثر غارتني  ــقوط جرحى من املدني - س
ــعيدية  الس ــة  منطق يف  ــني  منزل ــتهدفتا  اس

بمديرية الخوخة
- غارة عىل كسارة أحجار بمديرية باجل

نجران :
- غارة عىل موقع الطلعة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

قرار العدوان على اليمن سعودي بامتياز وحكومة الفنادق ال تملك أي صالحية لتحقيق  السالم المنشود قرار العدوان على اليمن سعودي بامتياز وحكومة الفنادق ال تملك أي صالحية لتحقيق  السالم المنشود 

شريم : األطراف الدولية لديها رغبة حقيقية إلحداث تغيير إيجابي تجاه السالم شريم : األطراف الدولية لديها رغبة حقيقية إلحداث تغيير إيجابي تجاه السالم 

صنعاء/ سبأ
ــل  فيص ــاء  علي ــان  اإلنس ــوق  حق ــرة  وزي ــت  التق
ــم  املقي ــل  املمث ــب  نائ ــاء  بصنع ــس  أم ــف  عبداللطي
ــان باليمن ليث  ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس للمفوضي

القاعود.
ويف اللقاء عربت وزيرة حقوق اإلنسان عن تقديرها 
للجهود التي تبذلها املفوضية يف رصد وتوثيق الجرائم 
ــارة فريق الخرباء  ــاكات يف اليمن .. مطالبة بزي واالنته
األمميني الذين تم تسميتهم ضمن قرار مجلس حقوق 

اإلنسان يف دورته الـ 36 بجنيف.
وجددت وزيرة حقوق اإلنسان التأكيد عىل املوقف 
ــة دولية  ــكيل لجن ــة بتش ــك واملطالب ــت بالتمس الثاب
ــي  الت ــاكات  ــم واالنته الجرائ ــق يف  ــتقلة للتحقي مس
يرتكبها العدوان يف اليمن، معتربة أن أي تشكيل خارج 
ــذا اإلطار ليس مجدياً ولن يحقق العدالة واإلنصاف  ه

من منتهكي الحقوق ومرتكبي الجرائم.
ــم للمفوضية أن  ــب املمثل املقي ــه أكد نائ ــن جانب م
ــكلة  ــق الخرباء ومهامه ال تختلف عن اللجنة املش فري

للتحقيق يف االنتهاكات سواًء بالتسمية أو باملهام.

وزيرة حقوق اإلنسان تلتقي نائب ممثل المفوضية وزيرة حقوق اإلنسان تلتقي نائب ممثل المفوضية 
السامية لحقوق اإلنسانالسامية لحقوق اإلنسان

ــد، نائب الناطق  ــد عزيز راش قال العقي
باسم القوات املسلحة اليمنية إن تحالف 
ــرية يف الجوف،  ــارة كب ــدوان خرس خس الع

واملعارك ”كر وفر“ منذ ثالث سنوات.
ــكري،  ــدث العس ــب املتح ــاف نائ  وأض
ــت  ــا تم ــس عندم ــي أم ــح صحف يف ترصي
ــة وجبال  ــال ”القعيط ــيطرة عىل جب الس
ــزم  ”ح ــة  مدين ــىل  ع ــة  املطل ــة“،  الطويل
ــة، وأصبحت  ــة املحافظ ــوف“، عاصم الج
املدينة اآلن مطوقة بالكامل بعد السيطرة 
ــذا  ــال وك ــك الجب ــىل تل ــرتاتيجية ع االس
ــيس  الرئي ــداد  اإلم ــط  خ ــىل  ع ــيطرة  الس
والوحيد لقوات التحالف ”عقبة سحان“، 
ــراء وهو ما  ــوى الصح فاليوم ليس لهم س

سيكلفهم الكثري.
ــد، أن ”مدينة الحزم أصبحت  وتابع راش

ــدي قواتنا  ــقوط يف أي ــة جداً من الس قريب
ــعبية، وقد قام  ــان الش ــن الجيش واللج م
اإلعالم الحربي بتوثيق ما قمنا بالسيطرة 
ــي يضاف لها  ــم الجبال والت ــه من قم علي

جبال عنربة االسرتاتيجية“.
ــكري، أن  ــدث العس ــب املتح وأردف نائ
ــار صنعاء  ــه التحالف من حص ــا يدعي ”م
ــس بجديد،  ــة اقتحامها، لي واقرتاب عملي
فمنذ بداية املعركة وهم يقولون هذا الكالم 
فهى حرب نفسية للتغطية عىل الخسائر 

ورفع الروح املعنوية لجنودهم“.
ــس أركان  ــات إصابة رئي ــول مالبس وح
ــس  رئي إن  ــد،  راش ــال  ق ــادي،  ه ــش  جي
ــوف كانوا يف خطاب  األركان ومحافظ الج
ــم،  جنوده ــات  معنوي ــع  لرف ــريي  جماه
ــن  ع ــة  دقيق ــات  معلوم ــىل  ع ــا  وحصلن

ــف  بقص ــا  فقمن ــض،  التحري ــات  ”عملي
املكان“.

ــالم  ــردد حول استس ــد، ما ت ونفي راش
ــار  ــن ”أنص ــدي م ــي و50 جن ــد ميدان قائ
ــىل أن  ــداً ع ــف، مؤك ــوات التحال ــه“ لق الل
ال  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــوات  ق
ــرية  ــات صغ ــوى يف مجموع ــون س يتحرك
ــع عرشة  ــال تجم ــدة، ويف ح ــداً ومتباع ج
ــب الطريان  ــن جان ــم م ــم قصفه ــراد يت أف
ــالت  ــك الحم ــي، وتل ــعودي واإلمارات الس
ــائرهم  ــة تأتي للتغطية عىل خس اإلعالمي
ــاحل الغربي، والكشف األخري عن  يف الس
الغواصة االستكشافية التي حاولت جمع 
ــل املياة  ــرادار من داخ ــبكة ال معلومات ش

اإلقليمية يف الحديدة.

الجيش سيطر على جبال إستراتيجية بالجوف مطلة الجيش سيطر على جبال إستراتيجية بالجوف مطلة 
على مدنية الحزم والعدوان يعوض هزائمه باألكاذيبعلى مدنية الحزم والعدوان يعوض هزائمه باألكاذيب

نائب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة:نائب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة:

صنعاء / سبأ
ــا أمس بصنعاء،  ــعبي العام يف اجتماعه ــرت اللجنة العامة للمؤتمر الش أق
تكليف الشيخ صادق أمني أبوراس برئاسة وقيادة املؤتمر الشعبي العام خالل 

الفرتة القادمة حتى انعقاد املؤتمر العام.
ــيخ  ــاعدين الش ــت اللجنة عىل مقرتح تكليف األمناء العامني املس ــا وافق كم
ــيد ونجيب العجي  ــوايض وفائقة الس ــارس الع ــيخ ي ــى عيل الراعي, والش يحي
ــكلوا مع املكلف برئاسة املؤتمر الشعبي  رئيس هيئة الرقابة التنظيمية، أن يش
ــات الحالية وعدم إمكانية  ــادة تنفيذية جماعية، وذلك نظرا للصعوب العام قي

انعقاد مؤتمر عام الختيار أمني عام وفقا للنظام الداخيل للمؤتمر.
ــددت اللجنة عىل أن النظام الداخيل واللوائح املتفرعة عنه هو األساس  وش
ــا وكل تكويناته وأن اللجنة  ــرارات قيادة املؤتمر العلي ــع يف كل أعمال وق واملرج
ــة الشيخ صادق أمني أبو راس هي القائد واملوجه وصاحبة القرار  العامة برئاس

يف كل شئون املؤتمر.
ــعبي العام وقيادته  ــة يف بيان صادر عنها أن املؤتمر الش ــد اللجنة العام وأك
ــتمرون يف نضالهم للحفاظ  ــعب مس ــريه مع جميع أبناء الش ــده وجماه وقواع
ــلطة، والعمل  ــلمي للس عىل الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتداول الس
ــتور والقوانني  ــعبي العام وميثاقه الوطني، ووفقا للدس ــا لنهج املؤتمر الش وفق

النافذة.
ــعى  ــيايس مدني يس ــعبي العام تنظيم س ــار البيان إىل أن املؤتمر الش وأش
ــلمية ويعمل وفقا لدستور  لتحقيق أهدافه بالحوار والديمقراطية والطرق الس

الجمهورية اليمنية والقوانني النافذة.
وأكدت اللجنة العامة أن الحوار كان وسيظل هو الوسيلة الوحيدة باعتباره 
ــلوب األمثل والحضاري بعيدا عن استخدام القوة لتسوية أي خالفات أو  األس

تباينات بني القوى السياسية.
ــيظل عىل موقفه املبدئي  ــعبي العام وقيادته س وقال البيان" إن املؤتمر الش
ــا منذ 26  ــتهدف بالدن ــدوان والحصار الذي اس ــا ومقاوماً للع ــت، رافض والثاب
مارس 2015م من قبل تحالف العدوان، ويقف بكل قوة خلف الجيش واللجان 
ــيادته  ــذودون عن اليمن وس ــعب الذين ي ــني من أبناء الش ــعبية واملتطوع الش

واستقالله ضد هذا العدوان الظالم والحصار املجرد من اإلنسانية".
ــام ومنارصيه وحلفاؤه  ــعبي الع ــت اللجنة العامة جماهري املؤتمر الش وحي
ــة وعدم انجرارهم خلف الدعوات التي  ــىل وقوفهم وثباتهم ومواقفهم الوطني ع
ــة قيادات وتكوينات وهيئات  ــتهدف املؤتمر وماضيه ودوره الوطني .. داعي تس
ــتمرار الثبات  ــع املحافظات والدوائر واملديريات إىل تعزيز واس املؤتمر يف جمي

والصمود وقيامهم بواجباتهم التنظيمية والسياسية والوطنية.
كما دعت اللجنة العامة إىل اإلرساع بتطبيع الحياة العامة واستكمال عملية 
اإلفراج عن املوقوفني واملحتجزين من قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار وحلفاء 

ــليم ممتلكات ومقرات ومؤسسات املؤتمر ويف مقدمتها املؤسسات  املؤتمر وتس
اإلعالمية ورفع الحظر املفروض عليها واإلفراج عن األموال التابعة للمؤتمر.

ــىل أهمية الحفاظ عىل  ــعبي العام، ع ــددت اللجنة العامة للمؤتمر الش وش
وحدة الصف الداخيل وعدم السماح أليا كان بزرع بذور الفتنة والشقاق وإثارة 

قضايا جانبية بعيدا عن مواجهة العدوان وتهديد تماسك الجبهة الداخلية.
كما شددت اللجنة العامة عىل تفعيل مؤسسات الدولة وااللتزام بالدستور 
ــكرية  ــة واللوائح املنظمة للتعيينات اإلدارية والعس ــون وتطبيق األنظم والقان
واألمنية وتفعيل دور القضاء والنيابة يف مختلف اإلجراءات األمنية والقضائية 

دون انتقائية بما يكفل تحقيق العدل بني املواطنني.
وأضاف البيان" إن اللجنة العامة وهي تؤكد موقفها ضد العدوان والحصار 
ــد السالم العادل والقائم  ــعبي العام الذي ينش فإنها تجدد موقف املؤتمر الش
ــة ورفع اليمن من  ــار وإخراج القوات األجنبي ــىل إيقاف العدوان ورفع الحص ع

تحت البند السابع".
ــات الدولية إىل  ــن واملنظم ــس األم ــدة ومجل ــم املتح ــة، األم ــت اللجن وطالب
ــعب اليمني  ــانية تجاه الش ــؤولياتهم القانونية واألخالقية واإلنس ــل مس تحم
ــالل إصدار قرار  ــادة جماعية وذلك من خ ــن جرائم قتل وإب ــا يتعرض له م وم
ــكر  ــه عن الش ــزم بإيقاف العدوان ورفع الحصار.. معربة يف الوقت نفس دويل مل
ــاندت ووقفت إىل جانب الشعب  والتقدير ملواقف كل الدول واملنظمات التي س

اليمني.
ــعبي العام انفتاحه عىل جميع القوى السياسية .. مجددا  وأكد املؤتمر الش
دعوته ملصالحة وطنية شاملة ال تستثني أحدا وبما يسهم يف تجاوز اليمنيني 
ــاكلهم وخالفاتهم عرب الحوار وتقديم التنازالت لبعضهم البعض بعيدا عن  ملش

أي تدخالت أو ضغوط خارجية .
ــيظل يرفض  ــعبي العام أنه كان واليزال وس وجدد البيان تأكيد املؤتمر الش
ــات اإلرهابية  ــه التنظيم ــا تقوم ب ــو واإلرهاب وم ــرف والغل ــكار التط ــن أف ويدي
ــرتاتيجية  ــم .. مجددا دعوته لتبني اس ــن أو يف أي مكان يف العال ــواء يف اليم س
ــكالها  ــاب وتنظيماته وتجفيف منابعه بكافة أش ــة ملواجهة اإلره دولية واضح

ومحاسبة داعميه سواء أكانوا أفراداً أو حركات أو أنظمة أو دول.
وأدان البيان بأشد العبارات قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب نقل سفارة 
بالده لدى حكومة االحتالل اإلرسائييل إىل القدس.. مجددا التأكيد عىل موقف 
املؤتمر الشعبي العام الداعم واملساند للشعب الفلسطيني يف نضاله وكفاحه 

ضد املحتل الصهيوني.
وأقرت اللجنة العامة بقاءها يف حالة انعقاد والعمل عىل اإلعداد والتحضري 
ــداد الخطط  ــة العامة بإع ــية وتكليف األمان ــة الرئيس ــة الدائم ــاد اللجن النعق

الالزمة لذلك.
تصوير/فؤاد الحرازي

اللجنة العامة تقر تكليف صادق أبو راس برئاسة المؤتمر الشعبي العاماللجنة العامة تقر تكليف صادق أبو راس برئاسة المؤتمر الشعبي العام
الدعوة إلى اإلسراع بتطبيع الحياة العامة واإلفراج عن الموقوفين وتسليم ممتلكات ومؤسسات المؤتمرالدعوة إلى اإلسراع بتطبيع الحياة العامة واإلفراج عن الموقوفين وتسليم ممتلكات ومؤسسات المؤتمر

أكدت موقف " المؤتمر " الرافض للعدوان والوقوف بقوة خلف الجيش واللجانأكدت موقف " المؤتمر " الرافض للعدوان والوقوف بقوة خلف الجيش واللجان

0202 أخباروتقارير

ــرتك للمكتب  ــس مؤتمر صحفي مش ــد بصنعاء  أم عق
ــيايس ألنصار الله واللقاء املشرتك حول مجازر دول  الس

العدوان يف ظل الصمت الدويل.
ــدوان ومجازره  ــف الع ــر جرائم تحال ــتعرض املؤتم اس
ــار ارتكبت  ــاً من العدوان وم ــالل ألف و18 يوم ــة خ املروع
ــيمة يف ظل تجاهل دويل  من جرائم حرب وانتهاكات جس

مريب.
ــرتك  وتطرق املؤتمر الصحفي ألنصار الله واللقاء املش
ــعودية منذ 26  إىل ما يقوم به تحالف العدوان بقيادة الس
ــداءات ممنهجة عىل  ــوم من اعت ــارس 2015م حتى الي م
ــتهداف غارات طريانه بصورة مبارشة املدنيني  اليمن باس
ــة والخاصة  ــكات العام ــة واملمتل ــة التحتي ــري البني وتدم

بشكل متعمد .
ــال  ــدوان ط ــف الع ــريان تحال ــري ط ــت إىل أن تدم ولف
ــد  واملعاه ــدارس  وامل ــة  الصحي ــز  واملراك ــفيات  املستش
والجامعات ومخازن وناقالت األغذية، والحقول الزراعية 
ــوارب  وق ــل  واملناح ــية  املاش ــزارع  وم ــالل  الغ ــع  وصوام
االصطياد ومحطات وناقالت املشتقات النفطية وشبكات 
الطرق والجسور والحواجز والسدود وآبار املياه وشبكات 

الكهرباء واالتصاالت.
كما تم خالل املؤتمر الصحفي استعراض ما تم تدمريه 
ــي أو كيل  ــكل جزئ ــريان العدوان يف اليمن بش ــن قبل ط م

ــة، واملطارات  ــم واملدن التاريخي ــاني واملعال للرتاث اإلنس
ــراح واألتراح  ــبات األف ــاالت مناس ــة وص ــئ املدني واملوان
ــة والتي  ــة الدولي ــمولة بالحماي ــني املش ــازل املواطن ومن

يشكل االعتداء عليها انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساني.
ــربت الرصيد  ــدد من الكلمات اعت ــر ألقيت ع ويف املؤتم
ــازره املروعة  ــدوان ومج ــي لتحالف الع ــوي اإلجرام الدم
التي يندى جبني اإلنسانية تندرج يف إطار جرائم الحرب 
التي يندر أن يوجد لها مثيل يف التاريخ املعارص، لتعكس 

الوجه الحقيقي لصلف العدوان عىل اليمن.
وأكدت الكلمات أن الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق 
ــقط بالتقادم .. مشرية إىل  أبناء اليمن جرائم إبادة لن تس
ــدوان غطاء لتكرار  ــت الدويل أعطى تحالف الع أن الصم
جرائمه بحق املدنيني ومقدرات الشعب وبنيته التحتية.

ــدوان  ع ــن  م ــري  يج ــا  م أن  إىل  ــات  الكلم ــارت  وأش
ــعب  ــع الش ــع وتركي ــتهدف تجوي ــار يس ــازر وحص ومج
ــوم من العدوان  ــدة أن ألفاً و18 ي ــن وإخضاعه.. مؤك اليم
ــزي وتعري الهيئات  ــف فظاعة الصمت الدويل املخ تكش

واملؤسسات التي تتشدق بحماية املدنيني .
ــبب يف  ــدوان تس ــف الع ــات أن تحال ــدت الكلم ــا أك كم
ــانية يف العالم تتناىف مع  تحويل اليمن إىل أكرب كارثة إنس

كافة األعراف واملواثيق والقوانني الدولية واإلنسانية.

االعتداءات الممنهجة على اليمن طالت البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصةاالعتداءات الممنهجة على اليمن طالت البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة
ــن اليم ــى  عل ــدوان  الع ــف  لصل ــي  الحقيق ــه  الوج ــس  تعك ــن  المدنيي ــق  بح ــم  ــنالجرائ اليم ــى  عل ــدوان  الع ــف  لصل ــي  الحقيق ــه  الوج ــس  تعك ــن  المدنيي ــق  بح ــم  الجرائ

تواصل تدشين حملة التجنيد التطوعيتواصل تدشين حملة التجنيد التطوعي

صنعاء/سبأ
ــن أمني العاصمة حمود عباد أمس بمديريات  دش
ــني بأمانة  ــة والوحدة ومع ــاء القديم ــر وصنع التحري
ــعار"  ــد التطوعي تحت ش ــة التجني ــة حمل العاصم

انفروا خفافا وثقاال" .
ــة  أمان وكالء  ــرضه  ح ــذي  ال ــني  التدش ــل  حف ويف 
ــقاف وعيل القفري وأحمد املليص  العاصمة عيل الس
ــرم،  ــه مح ــاعد عبدالل ــل املس ــق والوكي ــاد الرفي وزي
ــذه املديريات  ــل أبناء ه ــة بتفاع ــاد أمني العاصم أش
ــال  ــة والعق ــس املحلي ــاء املجال ــاء وأعض ــدور أمن وب
ــد  للتجني ــد  الحش يف  ــة  اإلجتماعي ــخصيات  والش

الطوعي عرب وزارة الدفاع.
ــات باملزيد من  ــد الجبه ــتمرار رف ــد رضورة اس وأك
ــود أبطال الجيش  ــال والعتاد بما يعزز من صم الرج
ــن  ــف ميادي ــني يف مختل ــعبية املرابط ــان الش واللج

البطولة والدفاع عن الوطن.
ــود والعمل  ــة الجه ــاد أهمية مضاعف ــد عب كما أك
ــكل جماعي يف هذا الجانب باعتبار ما يتعرض له  بش

الوطن من عدوان يستدعي من الجميع الوقوف صفا 
واحدا يف مواجهته .. مشريا إىل رضورة اضطالع قيادة 
ــة وأعضاء  ــة العاصم ــات أمان ــدراء مديري ووكالء وم
ــخصيات اإلجتماعية  املجلس املحلية والعقالء والش
ــد  التجني ــز  مراك إىل  ــباب  الش ــول  وص ــهيل  تس يف 
ــعبية يف  ــش واللجان الش ــاركة إىل جانب الجي للمش

الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــة العاصمة  ــم أمان ــي دع ــن خالد املدان ــدوره ثم ب
ــات األمانة والذي  ــد الطوعي بمديري ــة التجني لحمل
ــؤولية الدفاع عن  ــن الجميع بمس ــعارا م يأتي استش

الوطن وسيادته.
ــال  ــات بالرج ــد الجبه ــؤولية رف ــار إىل أن مس وأش
ــز الصمود  ــل تعزي ــن أج ــاركية م ــاد تش ــال والعت وامل

والثبات يف مواجهة العدوان والتصدي ملخططاته.
ــاء والعقال قناف  ــني مدير عام األحي حرض التدش
ــر وصنعاء القديمة  ــدراء مديريات التحري املراني وم

والوحدة ومعني.

بالرجال والعتاد وتعزيز صمود الجيش واللجان الشعبية بالرجال والعتاد وتعزيز صمود الجيش واللجان الشعبيةالتأكيد على رفد الجبهات  التأكيد على رفد الجبهات 

صنعاء- سبأ
ــزي مهيب  ــب جنائ ــيع أمس يف موك ش
بصنعاء جثامني خمسة من أبطال القوات 
ــم يؤدون  ــهدوا وه ــلحة الذين استش املس
ــن ومواجهة  ــاع عن الوط ــم يف الدف واجبه
ــة يف  ــزاة واملرتزق ــن والغ ــل املعتدي جحاف

جبهة رصواح.
ــهداء  للش ــييع  التش ــيم  مراس ــرت  وج
ــالزم  ــدي وامل الزاي ــارص  ن ــار  ــدم مخت املق
ــه صالح  ــدي وعبدالل ــعيد الزاي محمد س
ــاء وأحمد  ــد القص ــف محم ــدي وناي الزاي
ــة  املنطق ــبي  منتس ــن  م ــي  الريم ــده  عب
ــكرية الثالثة ، بعد الصالة عليهم يف  العس
ــت جثامينهم الرثى  ــهداء ووري جامع الش
ــني  الخمس ــارع  بش ــهداء  الش ــة  روض يف 

بأمانه العاصمة .
ــم مدير  ــن تقدمه ــيعون الذي وأدان املش
عام مديرية رصواح مرعي العامري وعدد 

ــخصيات  ــكرية والش ــادات العس من القي
ــهداء  الش ــايل  وأه ــالء  وزم ــة  االجتماعي
ــر  الجائ ــار  والحص ــدوان  الع ــتمرار  اس  ،
ــذي  ال ــل  املتواص ــتريي  الهس ــف  والقص
ــدرات  ــاء ومق ــني األبري ــتهدف املواطن يس

البالد .
ــة  الوطني ــاألدوار  ب ــيعون  املش ــاد  وأش
ــل  ــة جحاف ــال يف مواجه ــهداء األبط للش
ــطروه من مالحم  ــدوان واملرتزقة وما س الع
 .. ــة  والكرام ــزة  الع ــات  جبه يف  ــة  بطولي
ــات بما  ــم لرفد الجبه ــن جاهزيته مؤكدي
ــم  ــاد وتقدي ــال والعت ــن الرج ــه م تحتاج
ــل  ــن أج ــة م ــم رخيص ــم ودماءه أرواحه

سيادة اليمن وعزة وكرامة الشعب.
ــه  ــع رحمت ــهداء بواس ــه الش ــد الل تغم
ــم  ــم أهله ــه وأله ــيح جنات ــكنهم فس وأس

وذويهم الصرب والسلوان .
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

ـــيـــع جــــثــــامــــيــــن خــــمــــســــة مــن  ـــي ـــش ـــيـــع جــــثــــامــــيــــن خــــمــــســــة مــن ت ـــي ـــش ت
ـــوات الــمــســلــحــة بــصــنــعــاء ـــق ـــداء ال ـــه ـــوات الــمــســلــحــة بــصــنــعــاءش ـــق ـــداء ال ـــه ش

إب/ سبأ
ــذي  التنفي ــب  للمكت ــاع  اجتم ــش  ناق
ــة  واملجلس املحيل بمحافظة إب أمس، برئاس
املحافظ عبد الواحد صالح، األوضاع األمنية 
ــتوى أداء املجالس املحلية  يف املحافظة ومس

واملكاتب التنفيذية يف املديريات.
ــني  أم ــور  بحض ــاع  االجتم ــتعرض  واس
ــورايف ووكالء  ــني ال ــيل أم ــس املح ــام املجل ع
ــوم  ــدراء عم ــب وم ــالح حاج ــة وص املحافظ
ــب الكفيلة  ــن، الجوان ــات ومدراء األم املديري
ــرادات وتحصيلها  ــر األداء وتنمية اإلي بتطوي
ــبل  ــس إحتياجات وهموم املواطنني وس وتلم

معالجتها.
ــلطات  الس دور  إىل  ــاع  االجتم ــرق  وتط
املحلية والقيادات األمنية واملشائخ والوجهاء 
ــد الجبهات  ــود والتالحم ورف ــز الصم يف تعزي

بالرجال واملال.
ــة  ــان التعبئ ــاء لج ــاع أعض ــر االجتم وأق
ــد باملحافظة تتوىل  ــد للتجني ــة والحش العام
ــادات  بالقي ــاء  وااللتق ــات  للمديري ــزول  الن
ــان وفق خطة زمنية  ــائخ واألعي املحلية واملش

لرفد جبهات الرشف والبطولة بالرجال .
كما أقر االجتماع تشكيل لجنة الستقبال 
ــات الرقابية  ــاد من الجه ملفات قضايا الفس
ــة للمجلس املحيل  ــن أعضاء الهيئة اإلداري م
ــبة ومكتب  ــاز املركزي للرقابة واملحاس والجه
ــة واإلدارة  ــؤون القانوني ــب الش ــة ومكت املالي

العامة للمراجعة الداخلية وغريها.
يف  ــن  مواط أي  ــة  أحقي ــاع  االجتم ــد  وأك
ــطا أو إعالميا  ــؤوال أو ناش املحافظة كان مس
ــة  ــىل قضي ــوي ع ــف يح ــأي مل ــدم ب أن يتق

ــفوعا باألدلة واألوليات التي تشري  فساد مش
ــا أو يف قضايا  ــاد ماليا أو إداري ــود فس إىل وج

األرايض أوقاف أو أمالك دولة وغري ذلك.
ــة املكلفة برسعة  ــث املجتمعون اللجن وح
ــات  ــتقبال ملف ــة الس ــاذج الالزم ــداد النم إع
ــة  عملي ــراء  إج ــن  م ــا  يمكنه ــا  بم ــا  القضاي
ــن أي قضية تقدم إليها  الفحص والتحري ع
ــد واكتمال ملف القضية يتم الرفع  وبعد التأك
ــة  ــا إىل نياب ــة إلحالته ــادة املحافظ ــا لقي به

األموال العامة.
ويف االجتماع حث املحافظ صالح أعضاء 
ــد  ــد للتجني ــة والحش ــة العام ــان التعبئ لج
ــا ومهامها وفقا  ــني ومبارشة أعماله عىل تدش

للخطة واآللية الخاصة بمهامها.
ــتدعى مزيداً  ــد أن املرحلة الراهنة تس وأك
من التكاتف والتالحم بني كافة أطياف الوطن 
ــاً واحداً يف وجه كل القوى التي  والوقوف صف

تحاول املساس باألمن واالستقرار.
ــظ إب أن عمل اللجنة يأتي  وأوضح محاف
يف سياق ما يمليه الواجب ملواجهة التحديات 
الراهنة التي فرضها العدوان وإفشال خططه 

الرامية لتدمري الوطن واملواطن.
ــب  املكات ــالع  اضط رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
يف  ــا  بدوره ــة  املحلي ــس  واملجال ــة  التنفيذي
ــة  عملي ــز  وتعزي األداء  ــني  وتحس ــر  تطوي

تحصيل وتوريد اإليرادات.
ــط  ــداد خط ــالح بإع ــظ ص ــه املحاف ووج
ــا خالل العام  ــة لعمله وبرامج عملية مدروس
ــهرية  ــدا رضورة رفع تقارير ش ــاري.. مؤك الج
ــات  والصعوب األداء  ــتوى  مس ــن  ع ــة  وربعي

واملعالجات املتخذة.

إب ..لجان الستقبال ملفات قضايا إب ..لجان الستقبال ملفات قضايا 
الفساد من الجهات الرقابيةالفساد من الجهات الرقابية

ذمار-سبأ
ــني  ــد حس ــار محم ــة ذم ــظ محافظ ــن محاف دش
ــرشوع تعزيز  ــن م ــة األوىل م ــس املرحل ــديش أم املق
ــتمر ملدة  ــذي يس ــالم وال ــيل وبناء الس ــم املح الحك

عامني.
ــن الوكالة  ــذه كل م ــذي تنف ــرشوع ال ــدف امل ويه
ــة  ــي اي زد) ومنظم ــدويل (ج ــاون ال ــة للتع األملاني
ــراءات  ــام بإج ــتقرار والقي ــم االس ــوف إىل دع برجه
يف  ــة  وتنموي ــة  خدمي ــاريع  مش ــذ  لتنفي ــري  وتداب
ــاه  ــم واملي والتعلي ــة  الصح ــاالت  ــات يف مج املديري
والكهرباء واألمن املعييش وكذا الحصول عىل الدعم 
ــيل وزيادة  ــم املح ــة الحك ــيع فعالي ــيايس لتوس الس
ــتقرار  ــق االس ــات وتحقي ــم الخدم ــه يف تقدي قدرات
ــتجابة  ودعم الجهات الفاعلة لتقوم بدورها يف االس
ــاطة وحل  ــية العاجلة والوس ــات االساس لالحتياج

النزاعات.

ــة املجتمعية للمرشوع اكد  وخالل اجتماع اللجن
ــديش رئيس اللجنة عىل اهمية ان يقوم  املحافظ املق
ــانية  املرشوع بدور فعال يالمس االحتياجات االنس

االساسية للمجتمع.
ــري من  ــي الكث ــار تعان ــة ذم ــار اىل ان محافظ واش
ــة النزوح  ــا حرك ــانية ويف مقدمته ــات االنس التحدي
ــف املحافظات ما  ــة من مختل ــتمرة اىل املحافظ املس
ــبب يف الضغط عىل الخدمات وعجز املؤسسات  تس
ــدوان  الع ــبب  بس ــع  املجتم ــات  تطلع ــة  تلبي ــن  ع

والحصار.
ــن  م ــل  الفاع ــل  للتدخ ــة  امللح ــة  الحاج ــنّي  وب
ــلطة املحلية يف  ــاندة دور الس املنظمات الدولية ملس

دعم االستقرار وتلبية تطلعات املواطنني.
ــني املقديش  ــا ناقش محافظ ذمار محمد حس كم
ــالمية الرتتيبات  ــة اإلغاثة االس ــس مع فرع منظم أم
ــة والذي  ــة الوقائي ــرشوع التغذي ــة لتنفيذ م الجاري

ــة  وعتم ــني  (وصاب ــات  مديري ــس  خم ــتهدف  يس
وضوران وجبل الرشق).

ــد  ــة محم ــل املحافظ ــرضه وكي ــذي ح ــاء ال ويف اللق
ــة واملالية  ــط والتنمي ــس لجنة التخطي ــرزاق ورئي عبدال
ــيل الحيجنه اكد  ــة أحمد ع ــيل باملحافظ ــس املح باملجل
املحافظ عىل اهمية االعداد والتنسيق مع مكتب الصحة 

للبدء يف تنفيذ املرشوع وبما يلبي تطلعات املواطنني.
ووجه يتذليل كل الصعوبات النجاح الدور الذي 
ــة االم والطفل  ــام بصح ــرشوع يف االهتم ــوم به امل يق

ومواجهة سوء التغذية.
ــع حصة املحافظة  ــدد املحافظ عىل اهمية رف وش
ــذي تنفذه  ــالل الغذائية ال ــع الس ــج توزي ــن برنام م
منظمة االغاثة االسالمية بتمويل من برنامج الغذاء 
ــار تواجهة حركة نزوح من  العاملي كون محافظة ذم
ــدالت الفقر  ــا مع ــع فيه ــات وترتف ــف املحافظ مختل

نتيجة ما يمر به الوطن من عدوان وحصار.

محافظ ذمار يدشن المرحلة األولى لمشروع تعزيز محافظ ذمار يدشن المرحلة األولى لمشروع تعزيز 
الحكم المحلي وبناء السالم في اليمنالحكم المحلي وبناء السالم في اليمن

ناقش ترتيبات تنفيذ مشروع التغذية الوقائيةناقش ترتيبات تنفيذ مشروع التغذية الوقائية

التقى نائب المبعوث الدولي والوفد المرافق له التقى نائب المبعوث الدولي والوفد المرافق له 
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ــىل أوضاع  ــويف أمس ع ــده الص ــالل عب ــظ حجة ه ــع محاف اطل
ــدى إدارة  ــداث األخرية ل ــة األح ــم عىل ذم ــن املغرر به ــني م املوقوف

البحث الجنائي بحجة.
ــيق مع  ــح املحافظ الصويف أن العمل يجري حاليا بالتنس وأوض
ــتكمال  ــة بمراجعة ملفات املوقوفني عىل اس ــة املركزية املكلف اللجن
ــرار العفو الصادر  ــالق رساحهم تنفيذا لق ــراءات القانونية إلط اإلج

عن رئيس املجلس السيايس األعىل.

ــح صفحة جديدة  ــي صفحة املايض وفت ــا املغرر بهم إىل ط ودع
ــؤولياتهم يف  ــعار الجميع ملس ــريا إىل رضورة استش ــش .. مش للتعاي
ــس املعتدين والتصدي  ــه الطاهر من دن ــة الوطن وصون تراب حماي
ــني  اليمني إذالل  ــاول  يح ــذي  ال ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  للع

وتركيعهم.
ولفت محافظ حجة إىل اهتمام القيادة السياسية وحرصها عىل 
ــع للجميع وأن  ــالق رساح كل املوقوفني .. الفتا إىل أن الوطن يتس إط

الفرصة متاحة بصدق النوايا وتنايس سلبيات املايض.
ــىل إطالق  ــد الثورة ع ــرص قائ ــني ح ــن املوقوف ــم ثم ــن جانبه م
ــاء والتنمية  ــاهمة يف عملية البن ــم ألرسهم للمس ــم وعودته رساحه
ــيكونون إىل جانب الجيش  ــم س ــن أنه ــدوان .. مؤكدي ــة الع ومواجه

واللجان الشعبية ملواجهة العدوان والدفاع عن الوطن.
ــئون االجتماعية  ــارة رئيس لجنة الش ــق املحافظ خالل الزي راف

بمحيل املحافظة محسن األسلمي وعدد من مسؤويل املحافظة .

محافظ حجة: نستكمل إجراءات إطالق سراح المغرر بهم على ذمة أحداث الفتنةمحافظ حجة: نستكمل إجراءات إطالق سراح المغرر بهم على ذمة أحداث الفتنة

رئيس مجلس النواب
ــاة  ــم املعان ــواب إىل حج ــس الن ــس مجل ــار رئي وأش
ــول األدوية  ــة منع وص ــراض واألوبئة نتيج ــيش األم وتف
ــريا إىل أنه ال  ــة .. مش ــات الطبي ــتوى الخدم ــي مس وتدن
ــف العدوان ويرفع  ــاع أو جهود ما لم يتوق قيمة ألي مس

الحصار.
ــن أمله يف  ــوث األممي ع ــب املبع ــه عرب نائ ــن جهت م
نجاح مهمته ومساعيه يف إعادة املفاوضات بعد تعرثها.

ــلم نائب املبعوث  ــس النواب قد س ــس مجل وكان رئي
ــازر تحالف  ــات عن جرائم ومج ــي ملفاً وإحصائي األمم

دول العدوان بقيادة السعودية.
اسقاط طائرة

ــات الجوية   ــري يف مجال الدفاع ــاد بالتقدم الكب وأش
ــاءات يف محاولة  ــربات وكف ــاك خ ــىل أن هن ــدل ع ــا ي مم
ــقاط هذه الطائرات التي يعول عليها العدوان بنسبة  اس

. 85%
ــس اللجنة الثورية  ــف  محمد عيل الحوثي رئي وكش
ــة  ــة التابع ــرة الحربي ــقاط الطائ ــكان اس ــن م ــا ع العلي

لتحالف العدوان من قبل الدفاعات الجوية اليمنية.
ــرت:" نبارك  ــىل توي ــه ع ــدة ل ــي يف تغري ــال الحوث وق
ــرة تورنيدو حربية  ــقاط طائ للقوات الجوية اليمنية اس
ــن التقدم لحماية  ــة كتاف ونتمنى لهم مزيداً م يف مديري

الشعب وسيادته".
ــل  ــىل التعام ــه ع ــي قدرت ــش اليمن ــب للجي ويحس
ــع املعارك  ــه يف ذات الوقت م ــدوان وتعامل ــع طريان الع م

ــناد الجوي للطائرات الحربية وطائرات  الربية رغم االس
األباتيش واملروحيات والتجسسية .

ــالم  إع ــائل  أن وس ــرة  الجزي ــاة  قن ــت  قال ــك  ذل إىل 
ــعودية تتحدث عن سقوط طائرة للتحالف العربي يف  س

صعدة ونجاة قائديها.
وتبلغ رسعة طائرة التورنيدو ذات املحركني 990 ميال 
ــايل 863 ميال وحمولتها تزيد عن  ــاعة واملدى القت يف الس

18 كجم حسب املهمة املوكلة لها.
ــادة للرادار  ــدو مزودة بصواريخ مض ــرة التورني وطائ
ــزودة بصواريخ  ــعة الليزر، كما أنها م ــل تعمل بأش وقناب

مضادة للسفن وصواريخ جو جو.
ــقطت  ــد اس ــة ق ــة اليمني ــات الجوي ــت الدفاع وكان
ــدوان، منها  ــرة لتحالف الع ــام املايض  29 طائ ــالل الع خ
ــون وطائرتا  ــرة تايف ــرة إف 15 وطائ ــا إف 16 وطائ طائرت
ــرت وطائرة  ــرة هيلوكوب ــالك هوك وطائ ــيش وطائرة ب أبات
ــو 9 باإلضافة إىل 19 طائرة  ــة أخرى وطائرة إم كي مروحي

استطالع".
لقاء تشاوري بأمانة

ــة  الصناعي ــة  التجاري ــة  الغرف ــس  رئي ــد  أك ــا  فيم
ــىل رضورة تجاوز  ــوس ع ــن الكب ــة حس ــة العاصم بأمان
ــد التي ترض  ــب والتقلي ــش والتهري ــلبيات الغ ــار وس آث

باالقتصاد الوطني والنشاط التجاري وصحة املجتمع.
ــاد بجهود كل من اسهم يف اإلعداد والتفاعل مع  وأش
ــذا اللقاء.. متمنيا ان ترتجم مخرجاته ملصفوفة عملية  ه

تنفذ ملكافحة هذه الظواهر السلبية.

ــدرك  ــم ي ــي املنظ ــاص اليمن ــاع الخ ــال" إن القط وق
ــي يتحملها الوطن  ــائر االقتصاد الت ــا من خس أن جانب
ــطتنا تعود بشكل مبارش لهذه الظواهر  واقتصادنا وأنش

السلبية وعىل رأسها الغش والتهريب والتقليد".
ــه وهيئاته  ــكل منظمات ــاص ب ــاع الخ ــد إن القط وأك
ورشكاته ومؤسساته حريص عىل مكافحة ظاهرة الغش 
ــي أصبحت متجذرة  ــلع والخدمات والت والتقليد يف الس

ومتعددة النواحي وتدار من قبل عصابات.
ــت وحدها  ــأن اليمن ليس ــع يعلم ب ــاف " الجمي وأض
التي تعاني من هذه الظواهر، فهي منترشة يف جميع دول 
ــة وهناك أجهزة  ــب محدودة ومتفاوت ــم ولكنها بنس العال
تعمل عىل محاربتها كما توجد لدى كل دولة إحصائيات 
ــتثناء اليمن ال تتوفر أي  ــام بحجم هذه الظاهرة باس وأرق

معلومات إحصائية عن حجم الظاهرة وهنا الكارثة".
ــة عامة وعىل وجه  ــرة الغش بصف ــار إىل أن ظاه وأش
ــة  ــور الهام ــن األم ــات م ــلع والخدم ــوص يف الس الخص
ــن اآلثار  ــة املجتمع م ــا لحماي ــب التصدي له ــي يج الت
ــة بما يف ذلك التاجر  ــة والصحية واالجتماعي االقتصادي

والدولة.
بدوره أوضح مدير عام الضابطة بمصلحة الجمارك 
ــل جاهدة  ــري، أن املصلحة تعم ــادر الخط ــر عبدالق عم
ــة عىل  ــة الرشاك ــت مضل ــي تح ــا الوظيف ــق دوره لتحقي

قاعدة ال رضر أو رضار ألي طرف.
ــىل  ع ــتعمل  س ــارك  الجم ــة  مصلح أن  إىل  ــار  وأش
ــيابية أكرث يف النشاط  تطوير األداء العام بما يحقق انس

التجاري وبما املصلحة العامة.

وقدمت يف اللقاء ورقة عمل لرئيس الجمعية اليمنية 
ــل منصور، حول  ــتهلك الدكتور فضل مقب ــة املس لحماي
ــىل  ــا ع ــاري وأرضاره ــد التج ــش والتقلي ــب والغ التهري
ــبل  ــتهلك، الس ــاد الوطني واقتصاد وصحة املس االقتص

الكفيل ملكافحة هذه الظواهر.
ــة  العام ــة  الهيئ ــام  ع ــر  مدي ــب  نائ ــاء  اللق ــرض  ح
ــتاذة إدارة  ــاب ابو اصبع وأس ــات واملقاييس رب للمواصف
ــاء الدكتورة نجاة  ــة التجارة بجامعة صنع األعمال بكلي

جمعان وعدد من املعنيني.
وزير التخطيط

ــخص بحاجة إىل  وقال" ويف ظل وجود 22 مليون ش
ــن ثمانية ماليني  ــانية يف اليمن، وأكرث م ــاعدات إنس مس
ــد تم  ــن املجاعة، فق ــدة م ــوة واح ــد خط ــىل بع ــم ع منه
ــن الصندوق املركزي  ــغ 50 مليون دوالر م تخصيص مبل
ــالق لتعزيز  ــىل اإلط ــو األكرب ع ــوارئ ه ــتجابة للط لالس

االستجابة اإلنسانية العاجلة".
مخطط أمريكي

ــفري  الس ــات  ترصيح أن  إىل  ــة،  الصحيف ــارت  وأش
الفرنيس تزامنت مع تحذيرات من تحركات جهات دولية 
تريد التدخل من أجل استغالل النزاع اإلقليمي املفتعل 
ــىل صحرائه، وتحويله إىل  ــيادة املغرب ع حول أحقية س
ــرتاتيجي إلضعاف اململكة، وتوسيع دائرة  رهان جيو  اس
ــري اإلدارة األمريكية يف  ــوىض الخالقة"، عىل حد تعب "الف

وصفها ملا يقع يف الرشق األوسط.
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صنعاء / سبأ
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــث  بع
ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي ــور  الدكت
ــاة إىل  ــة عزاء ومواس ــور، برقي حبت
ــدي يف وفاة  ــف الولي ــوان يوس نش
ــى أحمد  ــايض عبده يحي ــه الق عم

الوليدي، الذي انتقل إىل جوار ربه 
إثر حياة حافلة بالعطاء يف خدمة 

الوطن واملجتمع.
ــوزراء يف الربقية  وأعرب رئيس ال
عن تعازيه الحارة ومواساته ألرسة 
ــذا  ــدي به ــة آل الولي ــد وكاف الفقي

ــوىل العيل  ــاب .. مبتهال إىل امل املص
ــع  ــد بواس ــد الفقي ــر أن يتغم القدي
الرحمة واملغفرة وأن يسكنه فسيح 
جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه 
ــه وإنا  ــلوان.." إنا لل ــرب والس بالص

إليه راجعون ".

..و يعزي في وفاة القاضي عبده الوليدي..و يعزي في وفاة القاضي عبده الوليدي


