
الحديدة/ سبأ
ــئ البحر األحمر  ــة موان نظمت مؤسس
ــان  اإلنس ــوق  حق ــب  مكت ــع  م ــاون  بالتع
ــكان  ــب الصحة والس ــع مكت ــاون م وبالتع
ــبة  ــرتكة بمناس ــه املحامني ندوة مش ونقاب

مرور الف يوم من العدوان .
ــتعرضت الندوة أوراق عمل مقدمة  واس
ــة موانئ  ــب مدير عام مؤسس ــن قبل نائ م
ــى رشف الدين ومديرة  ــر األحمر يحي البح
ــان آمال معجم ونائب  مكتب حقوق اإلنس
مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور 
ــتعرضت األرضار الناتجة  وليد العماد، اس
ــن يف  اليم ــىل  ــروض ع ــار املف ــن الحص ع

املجال الصحي والخدمي واإلنساني.
ــار  اآلث ــك  تل أن  إىل  األوراق  ــت  وتطرق

ــار األوبئة واألمراض نتيجة  تمثلت يف انتش
ــة وقصف  ــدات الطبي ــة واملع ــص األدوي نق
ــز الصحية، وكذلك حصار  العديد من املراك
ــذي يلبي احتياجات 18  ميناء الحديدة ال

محافظة يقطنها 20 مليون نسمة.
ــاء  مين ــالق  إغ ــتمرار  اس ان  ــدت  وأك
ــانية  ــبب بكارث إنس ــوف يتس الحديده س
ــم املتحدة  ــدويل واألم ــع ال ــل املجتم يتحم

مسؤوليتها .
ــوم من العدوان  ــت األوراق أن الف ي وبين
ــوق  ــاكات لحق ــة باالنته ــن مليئ ــىل اليم ع
يف  ــاكات  االنته ــذه  ه ــببت  وتس ــان  اإلنس
ــة  العام ــاة  الحي ــن  م ــني  املواطن ــان  حرم
ــة  ــة واملعنوي ــائر املادي ــببت يف الخس وتس
للمواطنني والضحايا من كل فئات املجتمع 
ــم من  ــار وجميعه ــاء والكب ــال والنس األطف

املدنيني االبرياء .

ــائر  الخس إىل  األوراق  ــت  تطرق ــا  كم
ــرز  ــن أب ــة وم ــة والخاص ــآت العام يف املنش
ــاة وصور االنتهاكات هي التي تحدث  املعان
لإلنسان يف محافظة الحديدة جراء جرائم 
ــني املتمثل  ــد املدني ــعودي ض العدوان الس
ــال األبرياء  ــتمر والذي ط ــف املس يف القص
ــة الصيادين الرشيحة األفقر  وخصوصا فئ
ــتوى املجتمع ، إضافة إىل املنشآت  عىل مس
الحكومية والخاصة يف خرق واضح للقانون 

الدويل اإلنساني أثناء الحروب .
ــن  ــر ع ــدوة تقاري ــتعرضت الن ــا اس كم
ــكل قطاع وضاعفت  ــي لحقت ب األرضار الت
ــراء العدوان  ــعب اليمني ج من معاناة الش
و الحصار املفروض عىل املوانئ والخسائر 
ــة التي لحقت باملواطنني وكذلك  االقتصادي
ــب  ــي والجان ــاني والحقوق ــب اإلنس الجان

الصحي.
ــاف  ــل وزارة األوق ــار وكي ــدوة أش ويف الن
ــي إىل أهمية عقد  ــاد صالح الخوالن واإلرش
ــس األهمية  ــة لعك ــدوة خاص ــل هذه الن مث

االقتصادية واإلنسانية مليناء الحديدة.
ــاف  إيق ــتطاع  أس ــدوان  الع إن  ــال:  وق
السفن التجارية واإلنسانية ومنع وصولها 
ــتطع إيقاف نبض  ــاء إال أنه لم يس إىل املين
ــذا  ه ــن  ع ــن  الصابري ــاء  الرشف ــني  املواطن

العدوان الجائر عىل اليمن.
ــاء هو حصار  ــار املين ــت إىل أن حص ولف
ــة  أهمي ــدا  مؤك  ، ــي  اليمن ــعب  الش ــاء  ألبن
ــايس الخالفات ملواجهة  ــد الكلمة وتن توحي

العدوان ومخططاته.
ــن املهتمني وممثلو  حرض الندوة عدد م

عدد من الجهات ذات االختصاص.
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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
السعودية :

ــرتف بمرصع واصابة  ــعودي يع -  اعالم العدوان الس
ــان  ــش واللج ــع الجي ــات م ــوده يف مواجه ــن جن 11 م

الشعبية يف جبهات ما وراء الحدود.
القتىل:

جمعان اليزيدي القحطاني
مبارك جابر ابن صنيج ال رشي الوادعي

عبدالله جراد ال مجايش السفياني الشهري
محمد مهدي سعيد الحميداني

يوسف عيل دكام
عبدالعزيز عيل مجريش

املصابون:
خالد عبدالعزيز الزهراني

خالد النويجعي الحويطي
عبدالرحمن الطقطقي الحويطي

محمد السويه  الحويطي
محمد بن جابر عسريي

نجران :
ــذون  ــعبية ينف ــان الش ــش واللج ــدو الجي -  مجاه
عملية هجومية عىل معسكر البقع قبالة منفذ الخرضاء 
ــتهدف  ــعبية تس ــان الش ــش واللج ــة الجي -  مدفعي
ــعودي ومرتزقته يف موقع الشبكة  تجمعات الجيش الس

وتبة القيادة وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
عسري :

-  قنص جندي سعودي يف الربوعة
جيزان :

ــتهدف تجمعات  ــان تس ــش واللج ــة الجي -  مدفعي
الجنود السعوديني يف موقع الكرس ومستحدث القرن
-  إطالق صاروخ نوع زلزال 2 عىل معسكر املعزاب

ــا عىل تجمعات  -  إطالق عدد من صواريخ الكاتيوش
للجنود السعوديني ومرتزقتهم يف بوابة املوسم

االحد 2018/1/7       

صعدة :
ــقاط طائرة من طراز  ــات الجوية تعلن اس - الدفاع

تورنيدو بريطانية الصنع يف محافظة صعدة
لحج :

ــان  ــش واللج ــال الجي ــن ابط ــه تمك الل ــل  - بفض
ــام والتباب  ــل الحم ــيطرة عىل جب ــن الس ــعبية م الش

املحيطة به القبيطة
تعز :

ــرصع وجرح طاقمه  ــفة وم - تدمري طقم بعبوة ناس
شمال يختل

ــفة شمال  - تدمري طقم محمل باملرتزقة بعبوة ناس
معسكر خالد بمديرية موزع 

- عملية هجومية عىل مواقع املرتزقة  يف الجحملية 
ــقوط قتىل  ــم يف الترشيفات وس ــع له ــتهداف تجم واس

وجرحى
ــر عملية  ــة إث ــوف املرتزق ــى يف صف ــىل وجرح - قت
ــن بمديرية  ــرب تبة الحرزي ــىل مواقعهم غ هجومية ع

موزع
ــمال يختل ومرصع من  ــري مدرعة إماراتية ش - تدم

كان عىل متنها 
مارب :

ــة يف وادي  ــع املرتزق ــىل مواق ــة ع ــة هجومي - عملي
ــى يف  ــىل وجرح ــقوط قت ــة رصواح وس ــة بمديري ربيع

صفوفهم
- قنص 2 من املرتزقة يف جبل فاطم

ــتهدف تجمعات  ــان تس ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــقوط قتىل  املرتزقة يف وادي ربيعة بمديرية رصواح وس

وجرحى يف صفوفهم
نهم :

- قتىل وجرحى يف عملية نوعية عىل مواقع املرتزقة 
يف منطقة الحول

ــه يف  ــاروخ موج ــكرية بص ــة عس ــاب مدرع - إعط
الحول بجبهة نهم ومرصع من كان عىل متنها

الجوف :
- قنص 2 من املرتزقة يف التبة البيضاء باملصلوب

البيضاء :
- مرصع كل من:

املرتزق مبخوت احمد عوض العود املرادي
املرتزق عبدالحكيـم احمد سلفـع املرادي
املرتزق كمال سيف عيل حسن الصهباني

واصابة:
املرتزق أحمد النهبيل املرادي

املرتزق أحمد سلفع املنصوري املرادي
املرتزق محمد زبن الله الراشدي املرادي

املرتزق نايف مساعد قريع املرادي
املرتزق عكيزان املرادي

ــعبية يف جبهة القنذع  بنريان الجيش واللجان الش
بالبيضاء

ميدي :
- إطالق عدد من صواريخ الكاتيوشا عىل تجمعات 

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة :
ــن يف منطقة  ــة دواج ــتهدفت مزرع ــارة اس - غ

دماج بمديرية الصفراء
ــني وأرضار يف ممتلكات املواطنني  - إصابة طفل
إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي عىل سوق 

الحفرة يف مديرية منبه
ــعودي  س ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  -
رازح  ــة  مديري ــن  م ــة  متفرق ــق  مناط ــتهدف  يس

الحدودية
- غارة عىل منطقة الظاهر بمديرية املالحيظ

مارب :
- غارتان عىل مديرية رصواح

حجة :
ــة أفرص  ــن يف منطق ــىل مزرعة مواط ــارة ع - غ

بمديرية كحالن الرشف
- 11 غارة عىل مديريتي حرض وميدي

الجوف :
ــب  ــة خ ــة بمديري ــة اليتم ــىل منطق ــارة ع - غ

والشعف
الحديدة :

- 3 غارات عىل القاعدة البحرية
عسري :

- 5 غارات عىل مجازة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

0202 أخباروتقارير

صنعاء/سبأ
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن 
ــر بها الوطن وأبناؤها  ــور، أن األوضاع الصعبة التي يم حبت
ومضاعفاتها تحتم عىل أنصار الله واملؤتمر الشعبي العام 
ــلمي وكافة القوى  ــرتك والحراك الجنوبي الس واللقاء املش
ــرشوع وطني كبري ليس للحارض  الرافضة للعدوان، تبني م

فقط بل واملستقبل .
ــىل تكريس  ــي أن يركز ع ــرشوع ينبغ ــح أن هذا امل وأوض
ثقافة الوطن والتعايش وعىل مقومات النهوض واالستقرار 

وضمان العيش الكريم لألجيال املتعاقبة .
ــوزراء يف أعمال اللقاء  ــاركة رئيس ال جاء ذلك لدى مش
ــن يف  املتواجدي ــدن  ــة ع ــاء محافظ ــاوري األول ألبن التش
ــعار (ألف يوم  ــذي عقد أمس تحت ش ــة صنعاء ال العاصم
ــدد  ــدوان واالحتالل) ..حيث ش ــن الصمود ومواجهة الع م
ــن اجل خلق  ــتمر م ــوزراء عىل أهمية العمل املس ــس ال رئي
ــدن وبقية  ــدوان واالحتالل يف ع ــة مقاومة للع ــة وطني جبه

املحافظات الجنوبية والرشقية .
ــتمر من اجل  ــال " نحن معنيون جميعا بالعمل املس وق
ــي اإلماراتي  ــة االحتالل اإلعراب ــة وطنية ملقاوم ــق جبه خل
ــعودي ألرضنا وإلعادة البناء واستعادة الدور الوطني  الس
ــة  وبقي ــة  خاص ــدن  لع ــل  األصي ــي  واألخالق ــري  والتنوي

املحافظات املحتلة بوجه عام ".
وأضاف " نحتاج يف سبيل ذلك إىل برنامج عمل متكامل 
ــوم عىل تحرير محافظاتنا وجزرنا  جزء منه ثقايف وآخر يق

املحتلة "..
ــة النوعية  ــذه الفعالي ــوزراء إىل أهمية ه ــس ال ــوه رئي ون
ــل العدوان  ــة عدن يف ظ ــاء محافظ ــا ألبن ــن نوعه واألوىل م
ــتوى  ــحذ الكثري من الطاقات عىل مس ــانها ش والتي من ش
ــة ..مبينا أن عدن  ــة والرشقي ــف املحافظات الجنوبي مختل
ــكل علني وليس  ــوم واقعة تحت االحتالل اإلماراتي بش الي

ذلك فحسب بل ويجاهر املرتزقة بعملهم مع املحتل .
ــدن حاليا  ــها ع ــاع املرتدية التي تعيش ــت إىل األوض ولف
ــاط  ــل ازدياد نش ــكينة فيها يف ظ ــن والس ــدام لألم ــن انع م
ــاب  ــاباتها عىل حس ــات املنفلتة التي تصفي حس العصاب

عدن وكوادرها الرشفاء واملخلصني.
ــا  ــة جاؤوه ــة واملتعايش ــة الجميل ــدن املدين ــال " ع وق
ــات  ــا إىل عصاب ــارس وحولوه ــني يف 26 م ــاش املحتل االوب
ــرة وكل مرادهم أن ينفذوا مرشوعهم التدمريي الذي  متناح

نراه اليوم حقيقة يف أرجائها " .
ــذه  ــل ه ــة مث ، إىل أهمي ــور  ــن حبت ب ــور  الدكت ــار  وأش
ــف طبيعة العدوان ومراميه  ــاهم يف كش الفعاليات التي تس
ــداء النظام امللكي  ــة .. موضحا أن ع ــة والتمزيقي التخريبي
ــداء متأصل  ــن ، ع ــوري يف اليم ــام الجمه ــعودي للنظ الس
ــبتمرب و14 أكتوبر وما  ــي ومتوارث منذ ثورتي 62 س وتاريخ
ــه واحتالله لن  ــدا أن عدوان ــى اللحظة .. مؤك ــا وحت قبلهم
ــية  ــعبية وسياس ــه الن هناك إرادة وطنية ش ــق أهداف يحق
ــتمرار مقاومتها  ــتعدة أيضاً الس ــة ومقاومة له ، ومس رافض

وعدم االستسالم أو التسليم مطلقا .
وأوضح أن السلطة يف صنعاء حتما سيكون موقفها مع 

السالم إذا ما تم وقف العدوان ورفع الحصار .
وأكد رئيس الوزراء عىل أهمية إرساء ثقافة التعايش بني 
أبناء الوطن الواحد والتاريخ واملصري الواحد وعدم االرتداد 
ــة عىل الكراهية  ــطى القائم إىل ثقافة ما قبل العصور الوس

واألحقاد والتفرقة.
ــها الذي  ــحب منها تعايش وقال " عدن اليوم منهكة وُس
ــوع ثقافتها  ــا بتن ــادرة حتم ــرون ، وهى ق ــه منذ ق ــت ب عرف
ــتعادة  ــىل اس ــا ، ع ــع له ــم الجمي ــق ودع ــا العري وتاريخه
ــت دوما مهيأة لصنع تجربة  ــا ومكانتها كمدينة كان عافيته

إنسانية فريدة للتنوع والتعايش والسالم" .
ويف اللقاء الذي حرضه وزراء الخارجية املهندس هشام 
رشف والكهرباء والطاقة املهندس لطف الجرموزي والزراعة 
ــن والصحة العامة والسكان  والري غازي أحمد عيل محس
ــالم بن حفيظ والتعليم الفني والتدريب  الدكتور محمد س
ــالم  ــار محافظ عدن طارق س ــن النقيب.. أش املهني محس
ــس مخفيا عىل أحد،  ــات الجنوبية لي ــع املحافظ إىل أن واق
ــد بقيادة  ــن االحتالل الجدي ــتار ع ــف وأزيح الس فقد تكش
ــة والتنكيلية  ــات التعذيبي ــارات واملمارس ــعودية واإلم الس

بحق أبناء الجنوب ومن يخالفهم الرأي والتوجه.
ــاوز  ــعودي تج ــي والس ــالل اإلمارات ــت إىل أن االحت ولف
بشاعة وجرم ما عمله االحتالل الربيطاني طيلة 128 عاما 
ــة معتقالت  ــي الحكومي ــرات واملبان ــوا من بعض املق وجعل
ــجون  ــن ثمانية س ــا يزيد ع ــاء م ــة إىل إنش ــة باإلضاف رسي
ــني بإرشاف  ــقطرى وأب ــات حرضموت وعدن وس يف محافظ

اإلمارات ومرتزقتها .
ــحل  ــه أبناء الجنوب من قتل وس ــر أن ما يتعرض ل وذك
ــدوان،  ــوم من الع ــن ألف ي ــرث م ــا يقارب أك ــذ م ــل من وتنكي
ــزاة .. الفتا إىل أن  ــية الغ ــاعة االحتالل وفاش ــا يؤكد بش إنم
محافظة سقطرى تحولت إىل محمية خاصة بنهب ثرواتها 

ومقدراتها ومقوماتها من قبل دول االحتالل .

ــا وأبناء  ــاء الجنوب عموم ــالم أن أبن ــظ س ــد املحاف وأك
ــوء معاملة املحتلني  عدن بصورة خاصة ضاقوا ذرعا من س
ــتمرون يف  ــريا إىل أن أبناء الجنوب مس ــوات الغزاة .. مش وق

الصمود والثبات حتى تطهري األرايض املحتلة .
ــاندة  ــة عىل دعم ومس ــادة املحافظ ــرص قي ــا أكد ح كم
ــاء العدوان ..  ــزاة واملحتلني وإنه ــرار الجنوب لدحر الغ أح
ــب إخوانهم  ــن إىل االلتفاف إىل جان ــة أبناء اليم ــا كاف داعي
ــكال التفرقة والكراهية  يف املحافظات الجنوبية ونبذ كل أش

التي زرعها تحالف العدوان وقوات الغزو.
وأشاد محافظ عدن بجهود القيادة السياسية ودعمها 
ــيد  ــاء وحرصها عىل تجس ــذا اللق ــاد ه ــاندتها النعق ومس
معالم الوحدة الوطنية والحفاظ عليها وقطع الطريق عىل 

من يتاجرون باسم الجنوب وقضيته العادلة .
ــة الدكتور عبدالعزيز الرتب  فيما أشار مستشار الرئاس
ــماله وجنوبه  ــاء الوطن يف ش ــر جهود أبن إىل رضورة تضاف
ــزاة الجدد كما تم دحر  ــر األرايض املحتلة ودحر الغ لتحري

املستعمر الربيطاني عام 1967م .
ــدة صفنا  ــا ووح ــاع كلمتن ــا باجتم ــن أقوي ــال " نح وق
ــا أن  ــة " .. مبين ــر األرايض املحتل ــا لتحري ــل جهودن وتكام
ــان لعدن وأبني لتلمس  ــية اختارت محافظ القيادة السياس
ــة  ــاء وبقي ــة صنع ــني يف العاصم ــدن وأب ــاء ع أبن ــوال  أح
ــوات التواصل مع القيادات  املحافظات فضال عن تعزيز قن
ــع  ــىل وض ــل ع ــاع والعم ــدارس األوض ــوب وت ــرار الجن وأح

املعالجات الالزمة.

ــيش مراحل  ــد الحبي ــي أحم ــتعرض اإلعالم ــدوره اس ب
ــاء املحافظات الجنوبية بصورة عامة  النضال الوطني ألبن
ــدن اليوم  ــاص .. الفتا إىل أن وضع ع ــدن بوجه خ ــاء ع وأبن
ــل ما هو أخطر  ــب، ب معقد ال تخضع فقط لالحتالل فحس

من االحتالل .
ــكار ذات نزعة  ــون مفاهيم وأف ــرس املحتل ــال "لقد غ وق
انفصالية يف املجتمع العدني " .. مشددا عىل رضورة إيجاد 
ــق الجنوبية بما  ــعبية يف املناط بيئة حاضنة للمقاومة الش

يكفل مواجهة الغزو اإلماراتي واملحتل السعودي.
ــه أهمية تعزيز  ــام أعمال ــاوري يف خت ــد اللقاء التش وأك
ــوى العدوان واالحتالل من  ــة الداخلية والتصدي لق الجبه
ــددا عىل  ــاعدة املقاومة يف املناطق املحتلة .. مش خالل مس
ــال والرجال من  ــرشف وتعزيزها بامل ــد جبهات ال رضورة رف

أجل تحرير كل شرب يف الوطن.
ــس  ــاندتهم للمجل ــاء مس ــاركون يف اللق ــد املش ــا أك كم
ــام املناطة  ــاذ يف أداء امله ــة اإلنق ــىل وحكوم ــيايس األع الس
ــاء قنوات إعالمية  ــل الجانب اإلعالمي وإنش وأهمية تفعي
ــع وخصوصا  ــي يف املجتم ــي الوطن ــرش الوع ــن ن ــال ع فض
ــل  ــائعات والتضلي ــدي للش ــة والتص ــات املحتل باملحافظ

الهادف شق الصف الداخيل.
ــاء محافظة  ــاكل وقضايا أبن ــام بمش ــوا إىل االهتم ودع
ــل الصعوبات  ــة صنعاء وتذلي ــن بالعاصم ــدن املتواجدي ع
ــاء  ــمية، وإنش ــي تواجههم بالتواصل مع الجهات الرس الت
ــية  ــاع االجتماعية واملعيش ــة األوض ــايل ملعالج ــدوق م صن

ألبناء املحافظات الجنوبية املتواجدين بصنعاء.
تصوير/ فؤاد الحرازي

ـــوى  ـــق ـــى كــــل ال ـــل ـــوى  الــــــعــــــدوان يـــحـــتـــم ع ـــق ـــى كــــل ال ـــل ـــس الـــــــــــوزراء: الــــــعــــــدوان يـــحـــتـــم ع ـــي ـــس الـــــــــــوزراء:رئ ـــي رئ
ـــن عــدن ـــروع وطـــنـــي لـــطـــرد االحــــتــــالل م ـــش ــي م ــن ــب ـــن عــدنالــوطــنــيــة ت ـــروع وطـــنـــي لـــطـــرد االحــــتــــالل م ـــش ــي م ــن ــب الــوطــنــيــة ت

ــالل االحت ــل  ظ ــي  ف ــراً  كبي ــًا  أمني ــًا  انفالت ــش  تعي ــوب  الجن ــات  ومحافظ ــدن  ع ــالل■  االحت ــل  ظ ــي  ف ــراً  كبي ــًا  أمني ــًا  انفالت ــش  تعي ــوب  الجن ــات  ومحافظ ــدن  ع  ■

مؤسسة موانئ البحر األحمر تستعرض اآلثار اإلنسانية مؤسسة موانئ البحر األحمر تستعرض اآلثار اإلنسانية 
الكارثية على أوضاع المدنيين جراء العدوان والحصارالكارثية على أوضاع المدنيين جراء العدوان والحصار

نظمت ندوة بمناسبة مرور ألف يوم من العدواننظمت ندوة بمناسبة مرور ألف يوم من العدوان

تجاهها المسؤولية  كامل  الــدولــي  المجتمع  ويتحمل  الحياة  بحق  جريمة  الحديدة  ميناء  ــالق  إغ استمرار  تجاهها  المسؤولية  كامل  الــدولــي  المجتمع  ويتحمل  الحياة  بحق  جريمة  الحديدة  ميناء  ــالق  إغ استمرار   ■■

ــن موقعه بن حبتور ــع انطالقا م ــاعد للجمي ــة دوره املس ــا أهمي موضح
ــناد الجهود  ــيايس يف إس ــار للمجلس الس الجديد والهام كمستش
ــص  ــة وتقلي ــات االقتصادي ــة التحدي ــة ملواجه ــة املبذول الحكومي
ــة املواطنني.. ــاد الوطني ومعيش ــلبية عىل االقتص تداعياتها الس

ــاركة املؤثرة يف اجرتاح  ــاً له التوفيق يف منصبه الجديد واملش متمني
الحلول ازاء الجوانب االقتصادية واملالية.

من جانبه أكد الدكتور صالح شعبان، أن املسؤولية التاريخية 
والوطنية تحتم عىل جميع أبناء الوطن تضافر جهودهم وتكاملها 

بما يعز من الصمود الوطني يف مواجهة العدوان والحصار.
وأعرب عن تقديره للجهود الكبرية التي تبذلها حكومة اإلنقاذ 
ــات  ــات وبحثها املتواصل يف السياس ــي يف مواجهة التحدي الوطن
واإلجراءات التي تخدم ذلك وتكريسها الواعي للرشاكة مع القطاع 

الخاص.
ــه أن ال حل عسكريا يف اليمن وزير الخارجية وأكد الوزير رشف يف الوقت نفس

بالرغم من كل تصعيد يقوم به العدوان.. وقال" بالرغم من العدوان 
ــيبقى صامدا  القائم والتصعيد يف مختلف الجبهات فإن اليمن س

وسيتجاوز كل الرهانات".
ــيايس  ــة باملجلس الس ــية ممثل ــادة السياس ــد أن القي ــا أك كم
ــية  ــوية السياس ــاذ تنتهجان الدعوة للتس ــة اإلنق ــىل وحكوم األع

وتحقيق السالم العادل واملُرشف واملنصف للشعب اليمني.
ــاعي الحميدة  ــة التأكيد عىل دعم املس ــدد وزير الخارجي وج
لألمني العام لألمم املتحدة وكل القوى الدولية الخرية إلعادة مسار 

العملية السياسية السلمية الرامية إلحالل السالم يف اليمن.
ــزي أمس نائب  ــني الع ــب وزير الخارجية حس ــا التقى نائ كم
ــني رشيم، والوفد  ــام لألمم املتحدة مع ــوث الخاص لألمني الع املبع

املرافق له.
ــعب  ــة إىل معاناة الش ــر الخارجي ــب وزي ــار نائ ــاء أش وِيف اللق
ــدوان والحصار إال أنه  ــدى أكرث من ألف يوم من الع ــي عىل م اليمن

أثبت صمودا اسطوريا يف مواجهة العدوان.
ــالم  ــزال ممدودة نحو الس ــه أن اليد مات ــت نفس ــد يف الوق وأك

العادل واملٌرشف واملٌريض للشعب اليمني. 
ــن نريان الدفاعات ــدوان، م ــوى الع ــة ق ــة اليمني ــوات الجوي ــد الق ــّذر قائ وح

ــداً أن املعادلة  ــات الجوية اليمنية، مؤك ــتهانة بقدرات الدفاع االس
ستتغري يف قادم األيام بإذن الله حسب تعبريه.

ــني ذاتي تطور  ــة طائرتني قتاليت ــقاط وإصاب ــد عملية إس وتع
فائق للعدوان خالل يوم واحد خطوة متقدمة نحو تكبيد التحالف 
ــؤول  ــب املس ــائر املماثلة خالل العام الحايل حس مزيدا من الخس

العسكري..
ويرى محللون أن تلك الخطوة املتقدمة والكبرية بمثابة تأكيد 
ــم العدوان  ــتطاع رغ ــوي اليمني الذي اس ــاءة الدفاع الج ــىل كف ع
ــرشات الطائرات  ــقط ع ــار املطبق ان يفرض معادلته ويس والحص
ــة تقليدية  ــلحة دفاعي ــدوان بأس ــول عليها الع ــي يع ــة الت القتالي

مقارنة بما يمتلكه التحالف من ترسانة حربية قتالية ودفاعية..
ــالل العام املايض من   ــات الجوية“ تمكنت خ ــر ان ”الدفاع يذك
ــا إف 16 وطائرة  ــدوان منها طائرت ــرة لتحالف الع ــقاط 29 طائ إس
ــيش وطائرة بالك هوك وطائرة  ــرة تايفون وطائرتا أبات إف 15 وطائ
ــو 9 باإلضافة إىل  ــرة مروحية أخرى وطائرة إم كي ــرت وطائ هيلوكوب

19 طائرة استطالع“.

ــالة رئيس اللجنة ــة الثورية العليا أمس رس ــث رئيس اللجن ــن جهة أخرى بع م
ــم املتحدة انطونيو غوترييس تضمنت  خطية إىل األمني العام لألم
ــي الدولة ونفقات  ــات لجميع موظف ــليم املرتب ــد عىل أن تس التأكي
ــة وغريها  ــة الخدمي ــات الدول ــفيات ومؤسس ــغيل للمستش التش
ــبح املجاعة الذي يهدد  يمثل بداية الحل الحقيقي للخروج من ش

الشعب اليمني، وصوًال إىل فك الحصار الربي والبحري والجوي.
ــلمها  ــالته لألمني العام - التي تس ــر محمد الحوثي يف رس وذك
ــعب اليمني  ــاء - بالتزام األمم املتحدة للش ــب مبعوثه يف صنع نائ
ــن تمرير املنظمة الدولية لقرار  ــليم مرتبات املوظفني الناتج ع بتس
ــن املوارد  ــرف اآلخر م ــزي، وتمكني الط ــك املرك ــات البن ــل عملي نق
ــيا التي تقدر  ــها العملة املطبوعة يف روس العامة للدولة وعىل رأس
ــريا إىل الضغوط التي مارستها املنظمة  ــتمائة مليار ريال، مش بس
ــانية يف اليمن حني  ــاع اإلنس ــادرات فاقمت األوض ــة عرب مب الدولي

ربطت بني تسليم املوانئ واملنافذ وتسليم املرتبات.
ــاوية  ــس اللجنة الثورية العليا إىل أن األوضاع املأس ولفت رئي
ــة عن منظمة األمم  ــعب اليمني لم تكن غائب ــي وصل إليها الش الت
ــة مبعوث  ــث تضمنتها إحاط ــن الدويل حي ــدة ومجلس األم املتح
ــخ 31/ أكتوبر/ 2016م والتي قال فيها:  "تجدر  األمني العام بتاري
اإلشارة إىل أن تدهور الوضع االقتصادي يهدد بخلق أزمة إنسانية 
ــت إلنقاذ ما  ــة وبأرسع وق ــذ خطوات صارم ــري إن لم تتخ ــرب بكث أك
ــل رصف الرواتب ملعظم العاملني يف  ــن إنقاذه، لقد توقف بالفع يمك
ــدر الدخل الوحيد للعديد  ــاع العام، وكانت هذه الرواتب مص القط
ــا بأرسع وقت  ــه إن لم يتم رصفه ــالت اليمنية، وأخىش أن ــن العائ م
ــع ويضطرون إىل  ــني الفقر املدق ــيواجه املزيد من اليمني ــن س ممك
ــايس للبقاء عىل  ــكل أس ــانية بش ــاعدات اإلنس االعتماد عىل املس

قيد الحياة". 
كما شن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس11 غارة عىل طريان العدوان
محافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة أن طريان العدوان استهدف بـ 
11 غارة مديريتي حرض وميدي باملحافظة.

ــتهداف طريان  ــني جراء اس ــة مواطن ــهد خمس إىل ذلك استش
ــاء أمس ميناء الخوبة بمديرية  ــعودي األمريكي مس العدوان الس

اللحية بمحافظة الحديدة.
ــريان العدوان  ــبأ) أن ط ــدر أمني باملديرية لـ (س ــح مص وأوض
ــمكية بميناء الخوبة باللحية، ما أدى  ــتهدف مبنى الرثوة الس اس

إىل استشهاد خمسة من العاملني يف املبنى.
ــعبية أمس تجمعات عمليات هجومية ــة الجيش واللجان الش كما دكت مدفعي

ملرتزقة العدوان السعودي األمريكي رشق رصواح بمحافظة مأرب.
ــىل وجرحى من  ــقوط قت ــبأ)  س ــكري لـ (س ــد مصدر عس وأك
ــتهدف تجمعاً لهم يف وادي  ــة العدوان إثر قصف مدفعي اس مرتزق

الربيعة رشق رصواح.
ــعبية أمس من  وتمكنت وحدة القناصة بالجيش واللجان الش
ــالن  ــكر الس ــة بمديرية رصواح بمأرب ومعس ــة مرتزق قنص خمس

بالجوف.
ــن مرتزقة  ــة م ــص أربع ــبأ) قن ــكري لـ (س ــدر عس ــد مص وأك
ــكر  ــزق بمعس ــة رصواح ومرت ــة بمديري ــع متفرق ــدوان يف مواق الع

السالن بمديرية املصلوب بالجوف.

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
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لقاء يستعرض االحتياجات اإلنسانية الطارئة  لذمار لقاء يستعرض االحتياجات اإلنسانية الطارئة  لذمار 
برئاسة وزير التخطيط والمحافظ المقدشي:برئاسة وزير التخطيط والمحافظ المقدشي:

صنعاء /سبأ
ــاء أمس  ــد بصنع ــاء عق ــتعرض لق اس
ــط والتعاون الدويل  ــة وزير التخطي برئاس
ــظ  ومحاف ــم  الكمي ــز  عبدالعزي ــور  الدكت
ــط  خط ــديش  املق ــني  حس ــد  محم ــار  ذم
ــانية الطارئة ملحافظة  االحتياجات اإلنس
يف  ــا  تواجهه ــي  الت ــات  والتحدي ــار  ذم

الجوانب الخدمية.
ــاء الذي حرضه وكيال وزارة  وخالل اللق
ــي  ــز عبدالغن ــر عبدالعزي ــط عم التخطي
ــار  ــة ذم ــل محافظ ــيل ووكي ــد الباب وأحم
جمال عبدالله معوضه أكد الوزير الكميم 
ــاندة جهود السلطة  استعداد الوزارة ملس
ــانية من  املحلية يف تلبية املتطلبات اإلنس
ــانية عىل  ــرض التحديات اإلنس ــالل ع خ
املنظمات الدولية لتلبيتها وفق األولويات 
ــتجابة  والبحث عن تمويالت لخطط االس

اإلنسانية.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدويل 
إىل انه سيتم البدء يف تنفيذ مرشوع تعزيز 
ــالم  الس ــاء  ــامل وبن الش ــيل  ــم املح الحك
ــذي  ــوت وال ــار وحرضم ــي ذم يف محافظت

ــات يف  ــض املتطلب ــة بع ــهم يف تلبي سيس
مجاالت الصحة والتعليم واملياه والكهرباء 
واألمن املعييش وكذا الحصول عىل الدعم 
ــيع فعالية الحكم املحيل  ــيايس لتوس الس
ــات  الخدم ــم  تقدي يف  ــا  قدراته ــادة  وزي
وتحقيق االستقرار ودعم الجهات الفاعلة 
ــتجابة لالحتياجات  لتقوم بدورها يف االس
ــل  وح ــاطة  والوس ــة  العاجل ــية  األساس
ــذ  بتنفي ــدء  الب إىل  ــة  باإلضاف ــات  النزاع

ــن قبل منظمة  ــرشوع يف قطاع الزراعة م م
رؤية أمل.

ــاع التعاون  ــم قط ــر الكمي ــه الوزي ووج
ــه  توجي ــيل  ع ــل  بالعم ــوزارة  بال ــدويل  ال
ــل  ــات للعم ــة للمنظم ــالت قادم أي تدخ
ــاالت ذات  ــار بمختلف املج بمحافظة ذم
ــاس ومخاطبة الجهات  ــة بحياة الن العالق
ــج لزيادة  ــة ملختلف الربام املانحة واملمول
ــة كونها من املحافظات  التدخل باملحافظ

التي تعاني حركة نزوح كبرية من مختلف 
املحافظات.

ــدوق  ــع الصن ــل م ــه بالتواص ــا وج كم
ــاء االقتصادي واالجتماعي  العربي لإلنم
ــتئناف تمويل العمل يف مرشوع  إلعادة اس
ــة  مديري  ( ــاوري  الش  - ــب  (الج ــق  طري
ضوران آنس والذي كان ينفذ من قبل فرع 
املؤسسة العامة للطرق والجسور بتكلفة 

8 ماليني دوالر.
ــار  ــظ ذم ــتعرض محاف ــه اس ــن جهت م
ــني املقديش مجمل التحديات  محمد حس
ــانية امللحة التي تواجهها محافظة  اإلنس
ذمار ويف مقدمتها املياه والصحة والتعليم 

وغريها من املتطلبات اإلنسانية.
ــديش علی حاجة  ــدد املحافظ املق وش
ــة  كثيف ــاريع  املش ــذ  تنفي إىل  ــة  املحافظ
ــة الخاصة بتوليد فرص عمل للحد  العمال
ــية بمختلف مديريات  من البطالة املتفش
ــالل زيادة التدخل  املحافظة وذلك من خ
ــة  العامل ــة  الدولي ــات  املنظم ــه  وتوجي

بالجمهورية للعمل باملحافظة .

صنعاء / سبأ
ــس الوزراء الدكتور  التقى رئيس مجل
ــس  أم ــور،  ــن حبت ب ــح  ــز صال عبدالعزي
ــيق منظمات  ــس هيئة تنس ــاء رئي بصنع
ــود العودي  ــع املدني الدكتور حم املجتم
ــدس عبدالرحمن  ــني عام الهيئة املهن وأم

العلفي وعدد من أعضاء الهيئة .
ــة الجهود التي  جرى يف اللقاء مناقش
تبذلها الهيئة واملبادرات التي تقدمها من 
ــادة  ــني ، وإع ــات املوظف ــل رصف مرتب أج
ــن مأرب إىل  ــاء الغازية م ــل الكهرب توصي
صنعاء ومعالجة وضع الخدمات األخرى 
كالصحة ، باإلضافة إىل مقرتحاتها للحد 

من تبعات العدوان والحصار .
ــادرات التي  ــوزراء املب ــن رئيس ال وثّم
ــاذ  إنق يف  ــاهمة  للمس ــة  الهيئ ــا  تقدمه

ــا  ــه عدوان ــذي يواج ــي ال ــعب اليمن الش
ــن  ع ــاً  ، معرب ــراً  ــاراً جائ ــماً وحص غاش
ــه  ــذي تبذل ال ــي  ــد الوطن ــره للجه تقدي
ــيق التي تتكون من منظمات  هيئة التنس

مجتمع مدني وهيئات نقابية مستقلة ..
ــم  ــور بتقدي ــن حبت ــور ب ــد الدكت ووع
ــات املادية وكذا  ــاح من اإلمكاني ما هو مت
ــاعد الهيئة  اإلجرائية واملعنوية التي تس
ــتقلة املهمة ..  عىل مواصلة جهودها املس
متمنياً لكافة مبادراتها وجهودها النجاح 

ملا فيه خري وصالح الوطن وأبنائه .
ــودي ، البعد  ــور الع ــد الدكت ــا أك فيم
ــعى إىل إنجاز  ــة وهي تس ــي للهيئ الوطن
ــن اليمني  ــري املواط ــا خ ــات غاياته مهم
ــرى .. معرباً  ــن أي اعتبارات أخ ــداً ع بعي
عن تقديره لتفاعل رئيس الوزراء املستمر 

ــا وتذليل  ــة وحرصه عىل دعمه مع الهيئ
ــه  وتجاوب ــا  تواجهه ــي  الت ــات  الصعوب
ــن  ــة م ــادرات املطروح ــع املب ــؤول م املس
ــيما ما يتعلق بمرتبات املوظفني  قبلها س
ــة الكهربائية من  ــان توصيل الخدم وضم

مارب ..
ــتواصل  س ــة  الهيئ أن  إىل  ــار  وأش
ــا  واجبه ــا  عليه ــه  يملي ــا  بم ــا  جهوده

الوطني واالخالقي .

رئيس الوزراء يستقبل رئيس هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدنيرئيس الوزراء يستقبل رئيس هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني

خالل لقائه نائب المبعوث الخاص باألمين العام لألمم المتحدة:خالل لقائه نائب المبعوث الخاص باألمين العام لألمم المتحدة:

الثورة/ يحيى الشامي
ــري  ــري وغ ــناد كب ــارك بإس املع ــدور  ت ــا  فيم
ــه قبالة  ــدوان بأنواع ــريان الع ــن ط ــبوق م مس
ــي من  ــب الرشق ــىل الجان ــرضاء وع ــذ الخ منف
ــذ باتجاه الصحراء ، باغتت قوات الجيش  املنف
ــح  ــعبية قوات العدو بهجوم كاس واللجان الش
ــا  ــة وصفه ــع يف عملي ــكر البق ــتهدف معس اس
ــورة) باملباغتة  ــارك لـ(الث ــدر ميداني مش مص
وجاءت بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي 
ــداد  ــوط إم ــات وخط ــتهدف تجمع ــف اس مكّث
 ، ــكر  املعس ــه يف  اىل مرتزقت ــعودي  الس ــدو  الع
املصدر أكد أن محاوالت العدو الدفع بتعزيزات 
ــل بعد أن تصدت  ــكر باءت بالفش صوب املعس
ــخ اليمنية ، وهو ما تبني  لها املدفعية والصواري
ــن مراكز الدعم  ــزل مكان املواجهة وحرسه ع بع
واالمداد العسكري داخل أرايض نجران ، ووفقاً 
ــتغاث املرتزقة بسالح الطريان  للمصدر فقد اس
ــي عجزت  ــن التعزيزات الت ــدًال ع ــنادهم ب إلس
ــلة  ــن الطريان سلس عن الوصول اليهم ، وقد ش
ــارات حاول يف معظمها تحايش خطوط النار  غ
ــكر  ــل املعس ــة داخ ــات خاص ــاور املواجه ومح

حيث تدور املعركة.
ــعبية  ــت مدفعية الجيش واللجان الش وكان
ــعودي ومرتزقته يف  دّكت تجمعات الجيش الس
ــقوط  ــبكة وتبة القيادة ما أدى إىل س موقع الش
ــدء الهجوم  ــى يف صفوفهم قبل ب ــىل وجرح قت

بدقائق.
ــورات بالتزامن مع ترسيبات  تأتي هذه التط
ــماء  ــعودي تتضمن أس ــالم الس ــديل بها االع ُي
ــعوديني الذين  ــاط والجنود الس عدد من الضب
ــعبية  لقوا حتفهم بنريان الجيش واللجان الش
ــري وجيزان، وآخرها قبل  يف كل من نجران وعس
ساعات وعددهم أحد عرش وهم كالتايل القتىل :

جمعان اليزيدي القحطاني
مبارك جابر ابن صنيج ال رشي الوادعي

ــفياني  الس ــش  مجاي ال  ــراد  ج ــه  عبدالل
الشهري

محمد مهدي سعيد الحميداني
يوسف عيل دكام

عبدالعزيز عيل مجريش
املصابون وهم :

خالد عبدالعزيز الزهراني
خالد النويجعي الحويطي

عبدالرحمن الطقطقي الحويطي
محمد السويه الحويطي
محمد بن جابر عسريي

يف  ــربة  الح ــع  موق ــىل  ع ــوم  الهج ــس  كوالي
جيزان:

قبل ساعات من بدء جنود العدو السعودي 
ــد املواقع  ــىل أح ــكري ع ــم العس ــع عتاده وض
ــزان كان أفراد من وحدة  ــكرية جنوب جي العس
ــذوا مواضعهم عىل  ــتطالع قد أخ الرصد واالس
ــربة حيث  ــع رأس الح ــيل مقابل موق ــع جب موق
ــدو بكامل عتادهم  ــكر أفراد من جيش الع ُيعس
ــكري ، بدأ الراصد اليمني برصد تحرّكات  العس
ــاء أعدادهم ونوع  ــعوديني واحص ــود الس الجن
وكمية السالح و العتاد املتواجد يف املوقع ، ومن 
فوره نقل الراصد املعلومات اىل غرفة العمليات 
ــىل ضوء  ــب ع ــاذ القرار املناس ــم اتخ ــث يت حي
ــال قناص  ــة الواردة ، فباإلضافة اىل إرس املعلوم
ــات دك املوقع  ــررت العملي ــط املوقع ق اىل محي
بعدد من قذائف املدفعّية يف وقت حرص اإلعالم 
الحربي عىل التواجد اىل جانب وحدات الرصد 
ــع ، وبالفعل  ــتهداف املوق ــة اس ــر عملي لتصوي
ــاهد الخاصة بها ،  ــرت العملية وتم نرش املش ج
ــدة الرصد معلومات  وعقب العملية أوردت وح
ــب يف املوقع إثر االستهداف  تفيد أن حريقاً نش
املدفعي له ، ُمرّجحة أن تكون عدد من القذائف 
ــلحة العدو ، يف وقت سبق للقناصة  أصابت أس
قتل أحد الجنود السعوديني عىل املوقع املذكور 
ــرى قنصهما  ــني آخرين ج ــة اىل جندي باإلضاف
ــة وأطلقت القوة  ــبكة و الدفيني ــي الش يف موقع
ــع (زلزال2  ــاً محيل الصن ــة صاروخ الصاروخي

ــا  ــن صواريخ الكاتيوش ــدد م ــة اىل ع ) باإلضاف
ــعودي ومنافقيه  ــش الس ــات للجي ــىل تجمع ع
ــتطالع من  ــدت وحدة االس ــد تأك ــم وق يف املوس
ــى يف صفوف  ــن القتىل والجرح ــقوط عدد م س
قوات املرتزقة املتواجدين يف قرية املوسم، ُيشار 
ــلًة من عمليات القنص و العمليات  اىل أن سلس
ــرشات املواقع  ــهدتها ع ــد ش ــت ق ــرى كان األخ
ــام األخرية،  ــالل األي ــعودية خ ــكرية الس العس
وبلغ حصادها عرشات القتىل يف صفوف العدو 

السعودي.
ــة  مدفعّي ــتهدفت  اس ــران  نج ــة  جبه ويف 
ــعوديني  الجيش واللجان تجمعات الجنود الس
يف موقع املخروق ويف رقابة السديس  ، كما شهد 
ــلحة  ــة إحراق مخزن أس ــروق عملي ــع املخ موق
تابع لقوات حرس الحدود السعودي وقد نّفذت 
ــد عملية  ــة بع ــة اليمني ــوات املدفعي ــة ق العملي
ــة التي حصلت الثورة عىل  رصد مماثلة للعملي
ــاول القصف  ــوب جيزان ، كما ط تفاصيلها جن
املدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي يف 

رقابة الخشباء قبالة منفذ الخرضاء.
ــش  الجي ــة  مدفعي ــتهدفت  اس ــري  عس ويف 
واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديني 
ــة  ــيباني ويف مدين الش ــل  ــب وقل ــذ عل يف منف
ــت  ــبحطل ، ونجح ــل س ــف جب ــة وخل الربوع
ــط  ــعودي وس وحدة القناصة يف قتل جندي س
ــدوان يف اليومني  ــن طريان الع الربوعة ، فيما ش
األخريين أكرث من ثالثني غارة استهدفت مواقع 
ــن نجران  ــان يف كل م ــش واللج ــة للجي مفرتض
ــرشات الغارات  ــالوة عىل ع ــري، ع وجيزان وعس

التي شنها يف كل من حرض وميدي.
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سگرتريو التحرير

0303 أخباروتقارير

التقى األخ صالح الصماد رئيس املجلس السيايس األعىل أمس نائب 
ــوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن معني رشيم والوفد  املبع
ــيايس  ــور عضو املجلس الس ــن حاليا بحض ــذي يزور اليم ــق له ال املراف

األعىل سلطان السامعي.
ــاحة الوطنية يف ظل  ــاع عىل الس ــة األوض ــرى خالل اللقاء مناقش ج
ــة يف الجوانب  ــود األمم املتحدة املبذول ــتمرار العدوان والحصار وجه اس

اإلنسانية بما يسهم يف تخفيف معاناة الشعب اليمني.
ــن واملوقوفني عىل  ــة باملحتجزي ــب املتعلق ــاء الجوان ــتعرض اللق واس
ــاركوا يف  خلفية أحداث صنعاء األخرية وعملية اإلفراج عن الكثري ممن ش

تلك األحداث.
ــاء رحب الرئيس الصماد بنائب املبعوث الخاص لألمني العام  ويف اللق
ــب بكم ونحن  ــه .. وقال " نرح ــد املرافق ل ــدة إىل اليمن والوف ــم املتح لألم
ــاس وفعال كان  ــتثنائي والحس ــذه الزيارة يف هذا الظرف االس ــعداء به س

هناك ظروف استثنائية مرت بها البالد ".
ــة ما يدور وما يجري يف  ــبيل معرف واعترب هذا اللقاء بادرة طيبة يف س
ــانية لم تحصل يف تاريخ البرشية .. الفتا إىل  اليمن من معاناة وكارثة إنس
ــقطت الكثري من  أن هناك تناقضاً كبرياً يف املواقف الدولية تجاه اليمن أس

األقنعة .
ــن خالل  ــعب اليمني م ــوت الش ــال ص ــة إليص ــاء فرص ــد أن اللق وأك
ــدويل .. وقال " إن  ــذا الصوت إىل املجتمع ال ــد لعل وعىس أن يصل ه الوف
ــمعتموه يف  ــو املوقف الذي س ــا يف جنيف ه ــمعتموه من ــف الذي س املوق
ــمعونه اليوم وكذا املوقف الذي  ــقط وهو املوقف الذي ستس الكويت ومس
ستسمعونه منا بعد ألف عام من اليوم حتى لو حورصنا ولو لم يبق معنا 
ــدة يف الجمهورية ألننا نمتلك مرشوعاً  ــوى مربع واحد أو مديرية واح س
ــن يف عدن  ــمعتموه منا ونح ــف الذي س ــدة وهو نفس املوق ــة واح وقضي

وحرضموت وجميع أرجاء الوطن ".
وعرب رئيس املجلس السيايس األعىل عن أمله يف أن تمثل هذه الزيارة 
ــزون بمنتهى  ــن جاه ــية .. وقال" نح ــة السياس ــة للعملي ــة انفراج بداي
ــالم ومد أيدينا للسالم وما بعد هذه الزيارة  التفاهمات والحرص عىل الس

ليس كما قبلها".
وأضاف" إننا مع السالم الذي يحفظ للناس الحق املرشوع يف العيش 
ــتبد بالسلطة ولن نحكم  بكرامة، فنحن ال نقيص وال نهمش أحداً ولن نس
اليمن لوحدنا نحن رشكاء مع جميع أبناء الشعب متى ما جاؤوا للتفاهم 
ــطب من  ــوار بعيداً عن محاولة اإلقصاء والتهميش والش عىل طاولة الح

عىل الخارطة".
ــيخ يف  ــتغرب من حالة الصمت الغريب للمبعوث األممي ولد الش واس
ــدار أي ترصيح بذلك ..  ــه للمدنيني وعدم إص ــد العدوان وقتل ظل تصعي
مؤكدا أن الشعب اليمني بدأ يفقد الثقة بمصداقية األمم املتحدة ودورها 

يف معالجة وحل األزمة اليمنية
ــو مطروح يف  ــط جزئية كما ه ــاد إىل أن أي خط ــس الصم ــت الرئي ولف
ــالم  ــدا الرغبة يف الس ــت .. مؤك ــاع للحلول والوق ــدة ضي ــوع الحدي موض
ــنا رغبة وجدية من األمم املتحدة  والدخول يف أي مفاوضات يف حال ملس
ودول العدوان يف تحقيق السالم وأول املؤرشات إثبات حسن النوايا برفع 
ــات الجوية وطلعات  ــار صنعاء الدويل وإيقاف الرضب ــار وفتح مط الحص

الطريان.
ــل العدوان  ــارب ثالثة أعوام يف ظ ــون أننا منذ ما يق ــا تعرف ــع " كم وتاب
ــدور البارز يف حل  ــم املتحدة أن يكون لها ال ــار وكنا نأمل من األم والحص

هذه األزمة ".

ــدة .. وقال " ال  ــاني لألمم املتح ــاد الرئيس الصماد بالدور اإلنس وأش
ــاني من  ــم املتحدة والذي كان لها موقف إنس ــاني لألم ننكر الدور اإلنس
ــات األمم  ــل من خالل بعث ــتمرار التواص ــاعدات واس ــالل إيصال املس خ

املتحدة يف اليمن وما كان لها من جوانب إنسانية ومواقف إيجابية ".
ــواء كان املبعوث  ــذي حصل من قبل، س ــلبي ال وتطرق إىل الدور الس
ــا نأمل أن تكون  ــع أو كان توجها لألمم املتحدة والذي كن ــل غري الواق ينق

راعية للمستضعفني ومظلة للعالم .
ــف دور  ــم املتحدة ولألس ــيايس كان لألم ــتوى الس ــىل املس ــال " ع وق
مخيب لآلمال وربما بعض التعقيدات التي حصلت الفرتة املاضية، حيث 
ــدة إطالقاً يف إيجاد حل  ــم نعد نعول عىل األمم املتح ــا إىل مرحلة ل وصلن

سيايس يف اليمن وذلك من خالل املعطيات التي شاهدناها يف امليدان ".
ــي املرشفة عىل  ــم املتحدة ه ــدوان كانت األم ــع بداية الع ــاف " م وأض
ــر" ومرشفة عىل  ــا "جمال بنعم ــاء برعاية مندوبه ــم بصنع ــوار القائ الح
ــوث األممي إال أن تغيري  ــا تعرفون برعاية املبع ــلم والرشاكة كم اتفاق الس
ــف تلك الحلول  ــم املتحدة وتم نس ــري موقف األم ــة الخليجية غ البوصل
ــلم  ــية يف ما يتعلق بالس التي كان قد اتفق عليها جميع األطراف السياس

والرشاكة ".
ــني تماماً  ــف الخليجي ــا موق ــم املتحدة كم ــف األم ــري موق ــع " تغ وتاب
ــة واعتربه  ــلم والرشاك ــذي أنكر اتفاق الس ــعودي ال ــذات النظام الس وبال
ــفراء الدول العرش رحبوا  ــاً تحت التهديد كما يقال بالرغم من أن س اتفاق
ــة وباركته املنظمات  ــه األمم املتحدة والجامعة العربي ــاق ورحبت ب باالتف
ــات كلها تحت  ــذه املنظم ــال يعقل أن ه ــة، ف ــة والدولي ــة والعربي اإلقليمي

التهديد".
ــفارات  ــة الخليجية وبدأت الس ــريت البوصل ــن عندما تغ ــىض " لك وم
ــم من أنكم  ــن صنعاء بالرغ ــعار خروج م ــذات األمريكية لتعطي إش وبال
ــاق الوطني  ــيايس عىل حكومة الوف ــم نحرص أي توجه س ــون أننا ل تعلم
ــم يحصل من  ــت عليه ول ــىل ما كان ــن الخارجية ع ــة اليم ــا سياس وتركن
ــن العدوان غري  ــعودي عىل ش ــا أي تغيري إال أن إرصار النظام الس جانبن
ــدوان بأكرث من 17  ــرار األممي الذي أتى بعد الع ــك املوازين وحتى الق تل
ــاً ولم يكن هو املطلب الرئييس، بل بعد العدوان أتى قرار جاء مجلس  يوم

األمن الدويل ثم جاء تنفيذ القرار الدويل وأنتم تعلمون أن هذا القرار جاء 
الحقاً للتغطية عىل العدوان ".

ــل يف أن يكون لألمم  ــيايس األعىل عن األم ــرب رئيس املجلس الس وأع
ــته .. وقال" إننا تفاجأنا  ــدة دور يف إيقاف العدوان وصلفه وغطرس املتح
ــابق باملبعوث الجديد الذي ال  ــف تماماً وتغيري املبعوث الس بتغيري املواق
ــيخ والذي لعب  ــزال حالياً يمثل األمني العام لألمم املتحدة وهو ولد الش ي
ــاط بعدم التعويل عىل  ــا إىل مرحلة من اليأس واإلحب ــلبياً أوصلن دوراً س
ــدن وكانت تتدخل  ــتطاع أن يثري فتنة يف ع ــاً بل اس ــم املتحدة إطالق األم
ــون من خالل  ــذر الرماد يف العي ــدة يف أي تصعيد للعدوان لت ــم املتح األم

هدن ال تحيي وال تميت".
ــة األوىل  ــالل الهدن ــن خ ــدن م ــاح ع ــتطاعوا اجتي ــال " اس وأردف قائ
واجتياح مأرب خالل الهدنة الثانية واجتياح فرضة نهم يف الهدنة الثالثة 
ــيخ ويتبناها أمام العالم أنه يف إطار هدنة فيما  التي كان يعطيها ولد الش

نرى عكس ذلك يف التصعيد عىل الواقع ".
ــدة تعد املظلة الدولية التي يأمل  ــد الرئيس الصماد أن األمم املتح وأك
ــي املرشعن للقوي  ــي الحاكم لهذا العالم أصبحت ه ــع أن تكون ه الجمي

ليأكل الضعيف تماماً وهذا ما وصلنا إليه .
ــعبنا بالجلوس مع األمم املتحدة  وقال " إننا نتحاىش الظهور أمام ش
ــر عن مطار  ــتطع أن ترفع الحظ ــم تس ــاس الذي ل ــذا الوضع الحس يف ه
ــالج الذين هم  ــرىض للع ــن امل ــرشات اآلالف م ــروج ع ــدويل لخ ــاء ال صنع
ــف حالة وفاة جراء عدم  ــرب".. مبينا أن هناك أكرث من 12 أل ــة الح ضحي

استطاعتهم مغادرة البالد للعالج يف الخارج.
وأضاف " إن األمم املتحدة لم تستطع هي ومبعوثها فتح مطار صنعاء 
ــدت مصاريفهم  ــق يف الخارج نف ــن 90 ألف عال ــتقبال أكرث م ــدويل الس ال
ــدان العالم لم  ــن بل ــق يف كثري م ــون يف الحدائ ــم اآلن يعيش ــم وه وأمواله
ــس معه إال  ــافراً لي ــم كان مس ــم وبعضه ــودوا ألوطانه ــتطيعوا أن يع يس

تكاليف السفر والعالج ومع ذلك لم يستطيع العودة إىل أرض الوطن ".
ــتطع  ــتطع أن تعيد العالقني، ولم يس ــع " إن األمم املتحدة لم تس وتاب
ــادة أكرث من 400  ــدة اللذين كنا نأمل فيهما إع ــذا املبعوث واألمم املتح ه
ــم املتحدة، لكنها  ــربى الذين خرجوا بإرشاف األم ــن جرحى الصالة الك م

ــقط وإيران ودول  ــم وال زالوا عالقني حتى اآلن يف مس ــتطع إعادته لم تس
متعددة وكان سفرهم بإرشاف األمم املتحدة ".

ــار الرئيس الصماد إىل أن املبعوث األممي لم يستطع أيضا إعادة  وأش
ــدة إىل مفاوضات  ــإرشاف ورعاية األمم املتح ــد الوطني الذي خرج ب الوف
الكويت وظل عالقا يف مسقط أكرث من أربعة أشهر وهو من تكفل بذهابهم 
وإيابهم من وإىل صنعاء، كما أن األمم املتحدة لم تستطع إدخال رافعتني 

إىل ميناء الحديدة وحتى إيقاف أبسط األشياء.
وتساءل بالقول " ما الدور الذي ستقوم به هذه املنظمة الدولية، التي 
كنا نعول عليها وعىل دورها وأنها ستمثل ولو الحد األدنى أو البسيط يف 

رفع معاناة الشعب اليمني".
ــاني أوضح رئيس املجلس السيايس األعىل  ــبة للجانب اإلنس وبالنس
ــم املتحدة كان لها دور بارز من خالل ممثليها واهتمامها وتعاونها  أن األم
ــلبي للغاية  ــناه أنه كان هناك دور س ــع بقية املنظمات .. وقال " ما ملس م
ــىل أي دور أممي  ــأس واإلحباط أو التعويل ع ــة من الي ــا إىل مرحل أوصلن
ــتعددنا  ــن، كلما اس ــة يف اليم ــل األزم ــي لح ــرك أمم ــا أي تح ــا رأين وكلم

لتصعيد وتحرك جديد لقوى العدوان ".
ــت  ــت ليس ــذه وإن كان ــم ه ــد زيارتك ــع بع ــن اآلن نتوق ــاف " نح وأض
ــيتلو  ــتوى كل مرة ألنه اختلف الوضع، نتوقع تصعيداً كبرياً جداً س بمس
ــيخ كان يأتي كل  ــذه الزيارة وغريها من الزيارات" .. الفتا إىل أن ولد الش ه
مرة لليمن فقط ليستغل هذه الزيارة يف تقديم إحاطته إىل مجلس األمن.

ــالة يف إحاطته  وتابع :" نحن كنا نعرف أنه يأتي إىل صنعاء ليقدم رس
ــراف الدولية وكذا  ــع األط ــزال يف تواصل م ــدة ليقول أنه ال ي ــم املتح لألم
ــتمر يف الحوار ليتخلص من موضوع  األطراف الداخلية يف اليمن وأنه مس

اإلحاطة ".
ومىض قائال: " كما أن ولد الشيخ جاء وقال إن املرتبات رصفت لجميع 
ــيئاً وأكرث من 600 مليار ريال طبعت بدون غطاء  اليمنيني ونحن لم نر ش
ــك املركزي بعدن،  ــم تدخل حتى للبن ــة الوطنية ول ــار العمل أدت إىل انهي
وتم توزيعها عىل أيدي نافذين ووصلت إىل القاعدة وداعش كدعم لها يف 

املحافظات الجنوبية وأدت إىل حالة تضخم كبرية".
ــوب وال هم دفعوا الرواتب يف  ــتطرد " ال هم دفعوا الرواتب يف الجن واس

ــلموا العملة من التضخم والرتهل واالنهيار، فأي دور  ــمال وال هم أس الش
ــيخ وهو  ــك ؟ ومع احرتامنا لولد الش ــبيل ذل ــت به األمم املتحدة يف س قام
ــن قبل حكومة  ــلمت الرواتب م ــاء إال وقد س ــم يعد من صنع ــول أنه ل يق
ــأدب ويقول حكومة  ــة ربما البعض يت ــن ال نقول أنهم رشعي ــة نح املرتزق
رشعية نحن نعتربهم ليسوا رشعيني إطالقاً هم يف الرياض، نحن الرشعية 
ــعب  ــذي يعترب املمثل الرئييس للش ــس النواب ال ــا رشعيتنا هي مجل هن

اليمني ومن خالل الجماهري التي خرجت من الشعب".
وقال: " هادي ال يستند إىل رشعية ومجلس النواب هو املمثل الرشعي 
ــه مع أيام  ــعب، وهادي انتهت مدت ــتند لرشعية الش ــعب اليمني يس للش

الحوار والتمديد له بدون موافقة أغلب أطراف الحوار وقدم استقالته" .
ــاء الحديدة فيما  ــدوان بفتحه مين ــف الع ــرق إىل ادعاءات تحال وتط
ــع عكس ذلك .. وأضاف " يدًعون أنهم فتحوا امليناء وهم لم يفتحوه  الواق
ــفن من داخل امليناء وما يحصل عبارة  ــحبوا حتى الس حتى اآلن، هم س
ــتقات  ــن الصحة وكما ترون املش ــاس لها م ــات إعالمية ال أس ــن هرطق ع
ــراء الحصار  ــة يف اليمن ج ــعار خيالي ــعارها إىل أس ــة وصلت أس النفطي
ــالح، ألن لديهم آليات  ــعب اليمني ليس كما يدعون بسبب الس عىل الش
تفتيش للسفن وهذا ليس مربرا لهم للتواجد يف ميناء الحديدة إطالقاً ".

ــالمة  ــدرات وكذا لدينا معايري الس ــا الكفاءات والق ــع " نحن لدين وتاب
ــاء الحديدة من أقوى معايري  ــا دولياً يف كل أنحاء العالم فمين املعرتف به
ــفن ال تدخل  ــالمة يف العالم وباعرتاف الجهات املختصة عامليا والس الس
إّال بتفتيش حتى عىل مستوى األرز والقمح واألدوية حتى كل يشء يمر 
ــفن عرب جيبوتي، وكل ما يدعونه  بتفتيش دول التحالف تماماً وتمر الس

مربرات للهيمنة عىل ميناء الحديدة" .
ــول يف خيارات  ــيتم الدخ ــدوان س ــتمرار الع ــه يف حال اس ــا أكد أن كم
ــرتاتيجية، إذا استمر تصعيد العدوان باتجاه الحديدة هناك خيارات،  اس
ــتخدامها يف طريق الال عودة وأثناء وصول الحل السيايس إىل  ــيتم اس س

طريق مسدود ومنها خيارات قطع البحر األحمر واملالحة الدولية.
ــوت جوعاً،  ــعبنا يم ــا ببواخرهم وش ــن مياهن ــرون م ــم يم ــع " ه وتاب
ــتعدون  ــزون ومس ــن جاه ــات نح ــة املفاوض ــود إىل طاول وإن أرادوا أن نع
ــازًال وإنما  ــايض ليس تن ــم يجدوه يف امل ــيجدون منا ما ل ــات وس للتفاهم

حرصاً عىل حقن دماء الشعب وعىل أمن واستقرار املنطقة".
ــني العام لألمم املتحدة إىل اليمن  ــا عرب نائب املبعوث الخاص لألم فيم
ــىل إلتاحة الفرصة  ــيايس األع ــكر والتقدير لرئيس املجلس الس ــن الش ع
لهذا اللقاء .. وقال " سعيد بوجودنا يف اليمن وأن هذه الزيارة إىل صنعاء 

جزء من التفويض األممي".
وأوضح أن دورهم كوسيط يخضع للتواصل الدائم، وأن طبيعة عملهم 
ــل يف العالقات والتواصل وأن مرجعيتهم هي قرارات األمم املتحدة ..  تتمث

مؤكدا أنه ال يوجد حل لألزمة اليمنية سوى الحل السيايس .
ــا يقولون عنكم، وأن  ــمع منكم مبارشة ال كم ــاف "ما يهمنا أن نس وأض

الحل يجب أن يكون توافقيا متوازنا وعىل الرشاكة ".
ــة املراقبة والحركة املالحية ..  ــرق رشيم إىل موضوع الحديدة وآلي وتط
ــاء مهم لإلغاثة  ــأن يبقى امليناء مفتوحا ألنه مين ــال " نحن معنيون ب وق
ــم املتحدة يف  ــائال أين دور األم ــفافية.. متس ــانية، ونحن نعمل بش اإلنس

مشكلة الرواتب ؟ ".
وأشار إىل قضية خطوات بناء الثقة بني األطراف بحيث تكون خطوات 
ــيايس من جانب  محددة .. الفتا إىل عزمه التحرك يف حال حدث إعالن س

صنعاء باتجاه التفاهمات .
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ٹ / محمد الفائق

ــن 179  ــس ع ــة أم ــزة األمني ــت األجه أفرج
ــمرب  ــخصا من املغرر بهم عىل ذمة فتنة ديس ش
ــام الصادر عن  ــذا لقرار العفو الع ــايض ، تنفي امل

رئيس املجلس السيايس األعىل.
ــو العام  ــراج يف إطار العف ــي عملية اإلف وتأت
ــيايس  ــدره مؤخرا رئيس املجلس الس الذي أص
ــاع وإعادتها إىل  ــع األوض ــدف تطبي ــىل به األع
ــات  ــاوز تداعي ــأنه تج ــن ش ــا م ــا وبم طبيعته
ــة مؤخرا وبما  ــهدتها العاصم األحداث التي ش

يسهم يف تعزيز االصطفاف والتالحم الوطني.
ــي حرضها وزير  ــراج الت ــالل عملية اإلف وخ
اإلعالم عبدالسالم جابر وأمني العاصمة حمود 
ــيل باألمانة أمني  ــام املجلس املح ــاد وأمني ع عب
ــان،  أكد وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم  جمع
ــام يأتي يف ظل إعادة  ــاوري أن قرار العفو الع امل
ــاء الوطن  ــش بني أبن ــاع والتعاي ــع األوض تطبي
الواحد، والتالحم واالصطفاف يف جبهة واحدة 

ملواجهة العدوان.
ــملت  ــريا إىل أن عملية اإلفراج الثالثة ش مش
ــم عىل ذمة األحداث  ــخصا من املغرر به 179 ش

ــهدتها العاصمة صنعاء مطلع  املؤسفة التي ش
ــم اإلفراج عن 103 من  ــمرب املايض ، حيث ت ديس
ــة عمران ،  ــاء، و30 من محافظ ــة صنع العاصم
ــت و 30 من محافظة  ــن محافظة املحوي و43 م
ــبق فيها  ــن محافظة ذمار  التي س ــة و 3 م حج
أن تم يوم األحد املايض اإلفراج عن 30 شخصا.
ــو العام  ــرار العف ــر الداخلية أن ق ــد وزي وأك
ــخصا من املغرر  ــمل نحو 190 ش ــبق وان ش س

بهم عىل ذمة الفتنة خالل األسبوع املايض.
وخاطب املفرج عنهم برضورة تفعيل دورهم 
الوطني من منطلق الوالء لله وللوطن واالنتماء 
ــعودي  ــم يف ردع العدوان الس ــخري قدراته وتس

األمريكي.
ــالم  ــر اإلعالم عبدالس ــد وزي ــه أك ــن جانب م
ــؤولياتهم  ــالع الجميع بمس ــر أهمية اضط جاب
ــن العليا عىل  ــب مصلحة الوط ــة وتغلي الوطني
ما عداها من مصالح شخصية وحزبية ضيقة، 
ــملهم العفو  ــتفيد من ش ــا برضورة أن يس منوه
ــتغالله يف مصلحة  ــرار واس ــذا الق ــن ه ــام م الع
ــتى  ــعودي بش ــدوان الس ــة الع ــن ومقاوم الوط

الوسائل املمكنة.
بدوره أكد أمني العاصمة حمود عباد رضورة 

ــن  ــدة م ــة جدي ــم  صفح ــرج عنه ــح املف أن يفت
ــتقرار  التعايش واالهتمام بما يعزز األمن واالس
ــعار املسؤولية  باألمانة ودعا الجميع إىل استش
ــم ،  ــه الوطن من عدوان غاش ــا يتعرض ل إزاء م
وقال: إن القيادة السياسية تويل قضية اإلفراج 
ــا وحريصة عىل أن  ــن املعتقلني جل اهتمامه ع

يكونوا معاول للبناء والتنمية .
ــة  الحاج ــّس  أم يف  ــن  الوط أن  إىل  ــار  وأش
ــه ومواجهة  ــوض بواقع ــه للنه ــود أبنائ إىل جه

املؤامرات التي تحاك ضده.
ــن أمانة العاصمة  ــن جانبه أوضح مدير ام م
ـــ (  ــح ل ــراش يف ترصي ــر ه ــن معم ــد الرك العمي
ــرر بهم  ــو العام عن املغ ــرار العف ــورة)، أن ق الث
ــامح  والتس ــاء  اإلخ روح  ــث  ب ــار  إط يف  ــي  يأت
 ، ــة  والكراهي ــو  الغل ــة  ثقاف ــذ  ونب ــح  والتصال
وتجسيد اللحمة الوطنية وتعزيزها بما يمكنها 
ــك الجبهة الداخلية والحفاظ عليها  من تماس

يف ظل العدوان السعودي الغاشم.
ــيكونون  ــم املفرج عنهم أكدوا أنهم س بدوره
ــة  ــن وحماي الوط ــن  ــاع ع الدف ــني يف  ــري مع خ
مقدراته والتصدي لكل من يحاول تدنيس تربة 
ــكر والتقدير  ــرة .. معربني عن الش اليمن الطاه
ــيايس األعىل  ــد الثورة ورئيس املجلس الس لقائ

لجهودهما يف تجاوز أحداث الفتنة األخرية.
ــعب يف  ــع أبناء الش ــكهم م ــا أكدوا تماس كم
هذه املرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن جراء 
ــافر توجب عىل  ــدوان س ــن ع ــرض له م ــا يتع م

الجميع التصدي له ومواجهته.
وكان رئيس املجلس السيايس األعىل أصدر 
ــمرب املايض قرارا  يف الحادي والعرشين من ديس
بشأن العفو العام عن املشاركني يف الفتنة  وأتى 
ــي وتعزيزا  ــدق التوجه الوطن ــرار إيمانا بص الق
ــعارا  ــدأ األخوة بني أبناء هذا الوطن، واستش ملب
ــي، وانطالقا من  ــف اليمن ــدة الص ــة وح بأهمي
ــدة الوطن  ــق يف الحفاظ عىل وح ــزام املطل االلت
ــالمة أبنائه، وحرصا عىل لم الشمل وتجاوز  وس
اآلثار املؤسفة الناتجة عن تلك األحداث املؤملة 
ــبقا  ــدوان الخارجي مس ــا الع ــط له ــي خط الت
بالتنسيق مع بعض الخونة يف الداخل، وتأكيدا 
ــن بمكوناته  ــني أبناء الوط ــدأ الرشاكة ب عىل مب
ــي  ــة الت ــم الكاذب ــا للمزاع ــية، ودحض السياس
ترددها أبواق إعالم العدو الخارجي التي تهدف 
ــيج االجتماعي  ــق الصف، وتفكيك النس إىل ش
ــرض باملصلحة العليا  ــدة الوطنية وبما ي والوح

للوطن.
تصوير / الكرار املؤيد
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الثورة/حمدي دوبلة 
ــس مئات من  ــان التنموية الخريية أم ــة بن وزعت مؤسس
ــرية واملترضرة يف  ــىل األرس والعائالت الفق ــالل الغذائية ع الس
حي فج عطان السكني ويف مدارس التعليم يف أمانة العاصمة.

ــة,  ــنيدار- نائب املدير التنفيذي للمؤسس وقالت لينا الس
ــملت توزيع عدد 110سالت غذائية  ــطة التي ش أن هذه األنش
عىل مدرستي الشهيد سعد األشول يف منطقة الروضة واملنار 
ــة صنعاء وكذا عدد كبري  ــمال العاصم بمنطقة وادي احمد ش
ــان جنوب العاصمة  ــواد الغذائية ألهايل منطقة فج عط من امل
ــانية التي  ــج اإلنس ــطة والربام ــة من األنش ــي ضمن جمل يات
ــا ألهدافها  ــة الخريية تحقيق ــان التنموي ــة بن تنفذها مؤسس
ــع  ــه يف جمي ــع ودعم ــة املجتم ــة يف خدم ــانية املتمثل اإلنس

املجاالت التي من شانها الرفع بمستوى الفرد واملجتمع.
ــة منذ تاسيسها يف العام  ــنيدار أن املؤسس وأضافت الس
ــانية  ــال اإلنس ــن األعم ــدد م ــذ ع ــاهمت يف تنفي 2016م س
ــن املحافظات األكرث  ــة صنعاء وعدد م ــة يف العاصم والخريي
ــة  ــواد غذائي ــع م ــتعد لتوزي ــا تس ــداث كم ــن األح ــرضرا م ت
ــالل الفرتة  ــق محافظة الحديدة خ ــدد مناط ــة عىل ع واغاثي
ــطة تشمل  القليلة املقبلة إضافة إىل جملة من املهام واألنش
ــة ذات املرود  ــاريع التنموي ــاء املش ــاهمة يف أنش ــذ املس تنفي
ــة املجتمع  ــاهم يف نهض ــا يس ــي بم ــادي واالجتماع االقتص
ــع بكافة  ــل يتمت ــان فاع ــل إنس ــن اج ــاني م ــي اإلنس والرق
ــوده األمان النابع من تكافل  ــبيل مجتمع يس الحقوق ويف س

أبنائه ماديا ومعنويا ..
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