
ــوزارة الخارجية رفض  ــؤول ب أكد مصدر مس
الجمهورية اليمنية لكل املمارسات والتجاوزات 
ــي يف  ــالل اإلمارات ــوات االحت ــة لق ــري القانوني غ
ــا ،  ــرب مرتزقته ــا ع ــة ومحاوالته األرايض اليمني

تغيري هوية محافظة أرخبيل سقطرى .
ــة األنباء  ــح لوكال ــدر يف ترصي ــد املص ــا أك كم
ــات  ــق للمطالب ــض املطل ــأ) الرف ــة (سب اليمني
ــرى إىل دولة الرمال  ــر بضم سقط مدفوعة األج
التابعة لشيوخ أبوظبي عرب أساليب واهية مثل 

إجراء استفتاء شعبي لسكان األرخبيل.
ــي  ــان الرسم ــد بالبي ــدر أوالد زاي ــر املص وذّك
ــخ 19 يونيو  ــن وزارة الخارجية بتاري ــادر ع الص
ــس األمن  ــىل أعضاء مجل ــذي وزع ع 2017، وال
ــذي حذر من محاوالت  واملؤسسات الدولية، وال
ــي  ــودي – اإلمارات ــدوان السع ــي الع ــام دولت قي
ــزر اليمنية  ــن األرايض والج ــزاء م ــالل أج باحت

خالل فرتة العدوان والعمليات الحربية.
وأشار املصدر إىل أن البيان حدد باألخص ما 
ــة إلمارة أبوظبي  ــه قوات االحتالل التابع تقوم ب
من أعمال استفزازية وغري قانونية باملحافظات 
ــل  أرخبي ــة  محافظ يف  ــد  وبالتحدي ــة  الجنوبي
ــرة  السيط ــرض  ف ــة  بمحاول ــك  وذل ــرى،  سقط
والترصف باألرض كأمر واقع وكأنها أجزاء تابعة 
ــر وحسب  ــع األم ــا يف واق ــي، بينم ــارة أبوظب إلم
القانون الدويل ينطبق عىل تلك األرايض والجزر 
ــة الهاي  ــن اتفاقي ــم ( 42 ) م ــادة رق ــة امل املحتل
ــه " تعترب أرايض  ــر بأن ــي تذك ــام 1907م والت للع
الدولة محتلة حني تكون تحت السلطة الفعلية 

لجيش العدو" .
ــرتكة من  ــادة الثانية املش ــدر أن امل ــنّي املص وب

ــص  ــام 1949م تن ــع للع ــف األرب ــات جني اتفاقي
ــىل أي أرض  ــات ترسي ع ــذه االتفاقي ــىل أن ه ع
ــة دولية"،  ــاء "عمليات عدائي ــم احتاللها أثن يت
ــاالت التي"  ــواد أيضاً يف الح ــرسي تلك امل كما ت
ــا احتالل أرض دولة ما أي مقاومة  ال يواجه فيه

مسلحة".
ــل ممارسات  ــدر الرفض القاطع لك وأكد املص
ــارة أبوظبي  ــارات ممثلة بترصفات حكام إم اإلم
ــىل األرايض  ــدوان ع ــل والع ــرتة التدخ ــالل ف خ
ــة باالحتالل،  ــوى القائم ــا الق ــة، بصفته اليمني
ــىل األرايض اليمنية  ــا والزالت ع ــي مارسته والت
ــن املرتزقة والخونة  ــة بالتعاون مع عدد م املحتل
ــادة وكرامة أرضهم  والعمالء الذين فرطوا يف سي
ــم ممن ال يملكون أي حق أو قرار ترصف  وشعبه

باألرض أو املنشآت.
ــي  ــات أبوظب ــاول سلط ــدر: " تح ــال املص وق
ــان ُبغية  ــأن وجودها يف اليمن ك ــداع العالم ب خ
ــة وإعادة رئيس منتهية  استعادة رشعية منتهي
ــاً  وعسكري ــاً  سياسي ــه  مع ــادم  وتتص ــه،  واليت
ــىل أرض  ــا ع ــني أنه ــر، يف ح ــني واآلخ ــني الح ب
ــة وقواتها  ــدام إمكانياتها املالي ــع وباستخ الواق
ــر وعالقاتها مع قوى  ــة املدفوعة األج العسكري
ــع الهش يف  ــالل الوض ــل عىل استغ ــة، تعم دولي
ــن املناطق اليمنية وباألخص يف جزيرتي  عدد م
ــط نفوذها والسيطرة عىل  سقطرى وميون لبس
ــة  ــا، مستغل ــا وأنظمته ــري طبيعته األرض وتغي
ــة  السياسي ــة  والتغطي ــري  العسك ــا  تواجده
اإلدارة  ــل  قب ــن  ــرة م املوف ــة  املؤقت ــة  والعسكري
ــة، بهدف تغيري  ــة والحكومة الربيطاني األمريكي
ــرب رشاء أرايض أو  ــىل األرض وذلك ع الحقيقة ع

استئجارها بعقود طويلة األمد".
ولفت املصدر إىل أن سلطات أبو ظبي تتعمد 
ــة  ــات الطبيعي ــري املحمي ــب وتدم ــا تخري أيض
ــات  والحيوان ــور  والطي ــار  األشج ــص  وباألخ
ــاريع استثمارية  ــاء بإقامة مش ــادرة أو االدع الن
ــام االتصاالت  ــام بربط تبعيتها بنظ ــا والقي فيه
ــم وعود بمنح  ــي، وتقدي ــارة أبوظب واإلدارة يف أم
ــا  ولعمالئه ــني  للمواطن ــة  اإلماراتي ــة  الجنسي

ــود  ــاء بوج ــة االدع ــة غريب ــة وباستمات محاول
ــة وتاريخية لعائلة بن نهيان يف  روابط اجتماعي
ــة، ويف نهج انتهاك  ــا يثري السخري سقطرى مم
ــق  ــات واملواثي االتفاقي ــة  لكاف ــح  ــح ورصي واض
ــروب  الح ــرتات  ف ــاء  وأثن ــة  الصل ــة ذات  الدولي
والعمليات العسكرية وباألخص اتفاقية الهاي 
ــع وميثاق  ــات جنيف األرب ــام 1907 واتفاقي للع

األمم املتحدة.

ــع الدويل  ــدر مناشداته للمجتم ــدد املص وج
ــة العامة لألمم  ــن والجمعي ــًال بمجلس األم ممث
ــة العدل  ــي ومحكم ــاد األوروب ــدة واالتح املتح
ــة بوقف ما  ــة الجنائية الدولي ــة واملحكم الدولي
ــي من عمليات  ــوات االحتالل اإلمارات تمارسه ق
ــة وإقامة قواعد  ــالء عىل أراٍض وجزر يمني استي
حربية ومعتقالت رسية تحت ُمسميات مختلفة 
ــرى و ميون وعدد  ــص يف جزيرتي سقط وباألخ

من املدن واملناطق يف املحافظات الجنوبية.
ــن  ــال م ــأي ح ــي ب ــك اليعن ــاف" إن ذل وأض
ــة لالتفاقيات  ــاً للقواعد األساسي ــوال، وفق األح
ــادم من إمارة  ــني الدولية، بأن املحتل الق والقوان
األرض،  ــىل  ع ــادة  سي أي  ــب  يكتس ــي،  أبوظب
فاالحتالل أياً كان ليس إال حالة مؤقتة وتنحرص 
ــات وإجراءات املحتل يف تلك الفرتة فقط ،  ترصف
ــاه أي استحداثات أو  ــاءل وُيقاىض تج بل وُيس
ــان يف األرايض  ــق األرض أو اإلنس ــاوزات بح تج

املحتلة وُيلزم مستقبًال بالتعويضات".
ــرض  ــن بف ــس األم ــدر مجل ــب املص ــا طال كم
عقوبات عىل قوات االحتالل اإلماراتي النتهاكها 
ــة  الرئاسي ــه  وبيانات ــس  املجل ــرارات  ق ــة  كاف
والصحفية التي تؤكد وُتشدد عىل وحدة اليمن 
وسيادته واستقالله وسالمته.. مؤكداً أن ما تقوم 
ــن ممارسات يف  ــالل اإلماراتي م ــوات االحت به ق
ــة أرخبيل سقطرى اليمنية دليل واضح  محافظ

عىل تلك االنتهاكات.
ــاء والقادة العرب  ــدر انتباه الزعم ولفت املص
ــة العامة لجامعة الدول العربية إىل أن ما  واألمان
يقوم به حكام أبوظبي يف اليمن هو تقليد أعمى 
ــدو الصهيوني يف ممارسات  ــل ألعمال الع وفاش

ــي والضم  ــعب الفلسطين ــه ألرايض الش احتالل
ــات  ــاء املستوطن ــة بن ــوة ومحاول ــألرايض بالق ل

وتغيري الهوية الوطنية.
ــرار هذه  ــن استم ــو ظبي م ــذر املصدر أب وح
ــن حقيقة أن اليمن  ــات وقال" بالرغم م االنتهاك
بلد وشعب محب للسالم ومنفتح عىل العالقات 
ــع  ــاون م ــد للتع ــي ومستع ــم الخارج ــع العال م
ــدوان عىل قاعدة  ــة ما بعد الع ــع يف مرحل الجمي
ــىل السيادة وبما  ــادل والحفاظ ع االحرتام املتب
ــع الدستور اليمني والقوانني الوطنية،  يتوافق م
بما يف ذلك قوانني االستثمار، فإن اليمن حكومة 
ــعبية سيدافعون  وشعبا والجيش واللجان الش
ــن يسمحوا  ــن ول ــن أرايض اليم ــرب م ــن كل ش ع
ــن ترابه  ــرصف يف ذرة م ــدي والت ــان بالتع ألي ك
ــل  ب ــة  معتدي ــة  خارجي ــاٍد  أي أي  ــون  وسيقطع
ــرضر والدمار إىل أرايض حكام مثل  وسينقلون ال

تلك الدولة املعتدية".
ونصح املصدر أوالد زايد وكل العقالء األشقاء 
يف دولة اإلمارات العربية أن يلزموا حدودهم وأن 

يقرأوا تاريخ اليمن ألخذ العربة .
ــة  ــه أن الجمهوري ــت نفس ــد يف الوق ــا أك كم
ــدويل  ــاء ال ــة إىل القض ــأ المحال ــة ستلج اليمني
ــة  ــقيقة والصديق ــدول الش ــل ال ــاء يف ك والقض
ــدوان ومن يوفرون  ــة دول الع ــاة ومحاسب ملقاض
ــة  ــة املؤقت ــة والعسكري ــة السياسي ــا التغطي له
ــه سواء حكومات  ــداث الرضر باليمن وشعب إلح
ــني أو مسؤوليها الذين تجاوزوا  أو قادة عسكري
كل القوانني واألعراف واملعاهدات الدولية خدمة 
ــخصية أو  ــم الش ــبوهة أو ألهدافه ــداف مش أله

خدمة ملآرب وأجندات خاصة بدول أخرى.

أكدت أن اإلمارات تستغل الوضع لبسط سيطرتها على أراٍض يمنيةأكدت أن اإلمارات تستغل الوضع لبسط سيطرتها على أراٍض يمنيةتواصل حملة التجنيد التطوعي في عدد من المحافظاتتواصل حملة التجنيد التطوعي في عدد من المحافظات

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان :

- قصف مدفعي عىل تجمعات للجنود السعوديني 
يف موقع املعطن

- قنص 3 جنود سعوديني يف جبل الدخان
ــة  ــني بعملي ــني سعودي ــرح عسكري ــرصع  وج - م
ــبكة يف  ــع الش ــىل موق ــان ع ــش واللج ــة للجي هجومي

الخوبة
ــعبية ينفذون عملية  - أبطال الجيش واللجان الش
ــبكة  ــودي يف الش ــش السع ــع للجي ــىل مواق ــارة ع اغ

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
نجران :

ــدف تجمعات  ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــبكة وتبة نايل  مرتزقة الجيش السعودي يف مواقع الش

وبوابة صلة وعباسة والرملية قبالة منفذ الخرضاء
ــدف تجمعات  ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي

مرتزقة الجيش السعودي يف موقع الطلعة
ــزات مرتزقة  ــي عىل تجمعات وتعزي - قصف مدفع
ــة ومحيطها قبالة  ــودي يف موقع عباس ــش السع الجي

منفذ الخرضاء
- قنص 2 من الجنود السعوديني يف موقع الشبكة

ــود  ــات للجن ــدف تجمع ــي يسته ــف مدفع - قص
السعوديني غرب املخروق

ــدف تجمعات  ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي
للجنود السعوديني يف موقع الضبعة

ــني رشق  ــود السعودي ــات للجن ــداف تجمع - استه
موقع الشبكة بقذائف املدفعية

ــات مرتزقة  ــىل تجمع ــزال2 ع ــاروخ زل ــالق ص - إط
ــذ  ــة منف ــة قبال ــع عباس ــودي يف موق السع ــش  الجي

الخرضاء
عسري :

ــدد قذائف  ــع ملرتزقة العدوان بع ــداف تجم - استه
املدفعية قبالة منفذ علب

ــعبية تستهدف  ــان الش ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــع  موق يف  ــة  واملرتزق ــني  السعودي ــود  للجن ــات  تجمع
ــة حسن  ــب وقل ــداد والحاج ــر الح ــل ومعسك سبحط

بالربوعة

االربعاء 2018/1/10       

تعز :
- تدمري آلية عسكرية محملة بما يقارب 15 مرتزقا 

بعبوة ناسفة يف جبهة موزع
ــزق عبدالرحمن الصبيحي  ــرصع القيادي املرت - م
ــة ومقتل عدد  ــدوان قائد كتبي ــني من قبل قوى الع املع

من مرافقيه يف جبهة الساحل الغربي
ــش واللجان عىل  ــدي الجي ــة نوعية ملجاه - عملي
ــر شمال غرب  ــة البوالع والجدي ــع املرتزقة يف قري مواق
ــىل والجرحى يف  ــن القت ــوط عدد م ــوزع وسق ــة م مدين

صفوفهم املرتزقة 
ــدف تجمعات  ــش واللجان تسته ــة الجي - مدفعي
للمرتزقة يف منطقة الجرة والعروس بالرصمني وسقوط 

قتىل وجرحى يف صفوفهم
البيضاء :

ــع الجيش واللجان يف  - انكسار زحف باتجاه مواق
منطقة ذي ناعم وتكبيد املرتزقة خسائر يف األرواح

- مرصع كل من:
املرتزق حسني أحمد محمد الحميقاني
املرتزق أحمد حسني محمد الحميقاني

وإصابة املرتزق الخرض محمد موىس
بنريان الجيش واللجان الشعبية يف كساد املحصن

نهم :
ــريون عىل مواقع املنافقني يف  - الجيش واللجان يغ

عيدة باملجاوحة ويوقعون فيهم قتىل وجرحى
لحج :

ــذون  ــعبية ينف ــان الش ــش واللج ــدو الجي - مجاه
ــع املرتزقة يف حمالة  ــة هجومية واسعة عىل مواق عملي

بكرش 
ــة تابعة للمرتزقة بصاروخ  - إحراق مدرعة عسكري

موجهة خلف تبة املحروقات جنوب كهبوب
- قصف صاروخي يستهدف تجمعات للمرتزقة يف 

مجمع السقياء بكهبوب
الجوف :

- مرصع كل من:
القيادي املرتزق جالل أحمد محسن الحاشدي

القيادي املرتزق عيل نارص حمامة
املرتزق يحيى شنب فرحان

املرتزق عيل نارص الجمايل
املرتزق فهد عبدربه حبيبه

املرتزق مبخوت دخنه مفعول
بنريان الجيش واللجان يف جبهة اليتمة

ميدي :
- مرصع كل من:

املرتزق وجدان عبد الواسع حسن الضبيع
املرتزق عيل أحمد سعيد الرحبي

املرتزق عبدالجبار الشمري
املرتزق يارس عيل محمد يوسف مهدي

بنريان الجيش واللجان الشعبية يف جبهة ميدي

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة :
ــدا بنريان  ــاء مديرية ش ــن أبن ــن م ــهاد مواط - استش

حرس الحدود السعودي
- استشهاد طفلني وإصابة رجل وثالثة أطفال آخرين 

بغارة استهدفت منزال يف منطقة املحجر بمديرية باقم
ــدف  ــودي يسته ــي سع ــي ومدفع ــف صاروخ - قص

منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية
ــني آخرين  ــة امرأة وطفل ــني وإصاب ــهاد طفلت - استش
ــدان  ــة تش ــىل منطق ــارات ع ــة غ ــني حصيل ــري منزل وتدم

بمديرية غمر الحدودية
ــة آخر بغارة عىل سوق  ــهاد 12 مواطناً وإصاب - استش

شعبي بمنطقة وادي آل ابو جبارة بمديرية كتاف
ــني استهدفتا سيارة  ــني اثر غارت ــهاد 5 مواطن - استش

احد املواطنني يف وادي آل ابو جبارة بمديرية كتاف
ــني يف مديرية باقم مما  ــزل احد املواطن ــارة عىل من - غ

أدت إىل جرح 2 من النساء وطفلة
- 3 غارات عىل معسكر كهالن

صنعاء :
- سلسلة غارات عىل أمانة العاصمة

ــة الغوش ومعسكر االستقبال يف  - 33 غارة عىل منطق
ضالع همدان منها قنابل عنقودية

مارب :
- غارتان عىل مديرية رصواح

الحديدة :
- 3 غارات عىل مزرعة أحد املواطنني بمديرية التحيتا
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صعدة / سبأ
ــة  ــيل برئاس ــاء قب ــس  لق ــدة أم ــة صع ــد بمحافظ عق
ــائخ ووجهاء  ــم مش ــوض، ض ــر ع ــد جاب ــظ محم املحاف
ــة األوضاع يف  ــي رازح وشدا الحدوديتني، ملناقش مديريت
املديريتني يف ظل استمرار العدوان والقصف الصاروخي 

واملدفعي العشوائي.
ــار استمرار اللقاءات  ــرق اللقاء الذي يأتي يف إط وتط
ــن حملة " انفروا خفافا  املتواصلة لقيادة املحافظة ضم
ــائخ والوجهاء يف  وثقاال، إىل الجوانب املتعلقة بدور املش
ــرشف والبطولة  ــم الوطني ورفد جبهات ال تعزيز التالح

بالرجال والعتاد يف مواجهة العدوان.
ــاء  أبن ــود  بصم ــوض  ع ــظ  املحاف ــاد  أش ــاء  اللق ويف 
ــرث من ألف  ــني خالل أك ــدا الحدوديت ــي رازح وش مديريت
ــي .. الفتا إىل أن هذا  ــن العدوان السعودي األمريك يوم م
الصمود كشف مدى االنحطاط األخالقي لقوى العدوان 

يف استهداف املدنيني من األطفال والنساء والشيوخ.
ــة العدوان  ــدا يف مواجه ــاء رازح وش ــت إىل دور أبن ولف

ــعب  الش ــة  كرام ــىل  ع ــاظ  للحف ــات  التضحي ــم  وتقدي
ــالع كافة  ــىل أهمية اضط ــدداً ع ــي وسيادته .. مش اليمن
ــات وخاصة بعد  ــني بدورهم يف رفد الجبه ــاء املديريت أبن
ــدو السعودي عىل حدود مديرية  محاوالت االخرتاق للع

رازح.
ــاء مديريتي  ــيش بموقف أبن ــاد يوسف الفي ــا أش فيم
ــة ملواجهة  ــرشف والبطول ــات ال ــد جبه ــدا يف رف رازح وش

العدوان ومخططاته وكذا وأد الفتنة .
من جانبهم أكد مشائخ ووجهاء مديريتي رازح وشدا 
ــزة والكرامة  ــب املرابطني يف جبهات الع ــم إىل جان وقوفه
ــن الوطن وأمنه  ــات يف سبيل الدفاع ع ــم التضحي وتقدي
ــدوان لن تزيدهم  ــريين إىل أن جرائم الع واستقراره.. مش
ــاص من  ــرشف لالقتص ــات ال ــاق بجبه إال إرصارا لاللتح

العدو.
ــرية يف حدود مديرية رازح  كما أكدوا أن األحداث األخ
ــم ملواجهة العدو  ــاء املديرية وشحذت هممه أيقظت أبن

وبذل النفس واملال إلفشال مخططاته اإلجرامية.

 صنعاء - سبأ
ــار الرئاسة الدكتور  دعا مستش
ــال املال  ــرتب، رج ــز ال ــد العزي عب
ــال إىل التنافس يف الحفاظ  واألعم
ــرتاث الحضاري  ــوروث وال ــىل امل ع

واإلنساني.
ــه أمس  ــالل زيارت ــاء ذلك خ ج
ــي واطالعه  ــت الرتاث الصنعان لبي
عىل سري األعمال يف مرشوع ترميم 
ــاء  ــة صنع ــت بمدين ــة البي وصيان
ــذه مؤسسة  ــة الذي تنف التاريخي
ــس للتنمية والسياحة  عرش بلقي
ــرتاث بتمويل من رجل األعمال  وال
ــة  ثالث ــة  بتكلف ــاري  الحب ــى  يحي

ماليني ريال .
ــار الرتب أهمية أن  وأكد املستش
ــال  ــال واألعم ــال امل ــص رج يخص
ــة  التنمي ــرة  قاط ــدون  يع ــن  الذي
يف  ــة  للمساهم ــة  حص ــالد  الب يف 
مشاريع التنمية الرتاثية والحفاظ 
ــة والثقافية  عىل الهوية الحضاري
ــق  ــل وتحقي ــور التواص ــد جس وم
ــات  ــع مؤسس ــة م ــة الفاعل الرشاك

املجتمع املدني.
ــاظ  الحف ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــة اليمن  ــايض وتاريخ وهوي عىل م

ــة  ومواجه ــة  والحضاري ــة  الثقافي
ــي تستهدف طمسها  الت األخطار 
ــدوان السعودي  ــا الع ويف مقدمته
األمريكي الذي تجاوز بعدوانه كل 

الحدود.
ــرتب قد استمع  وكان الدكتور ال
ــة مؤسسة عرش بلقيس  من رئيس
ــة والرتاث دعاء  ــة والسياح للتنمي
ــرشوع  م ــن  ع رشح  إىل  ــي  الواسع
ــرتاث  ال ــت  بي ــة  وأهمي ــم  الرتمي
الصنعاني يف تجسيد روح الهوية 

الرتاثية الصنعانية.
ــي  الت ــود  الجه ــىل  ع ــى  وأثن

ــم البيت رغم  ــذل يف سبيل ترمي تب
ــن  ــا اليم ــي يواجهه ــروف الت الظ
ــىل  ــار ع ــدوان والحص ــة الع نتيج

املنافذ الربية والبحرية والجوية .
رافقه خالل الزيارة رئيس هيئة 
ــد السياني  ــف مهن ــار واملتاح اآلث
ورئيس جمعية املنشدين اليمنيني 
ــن األكوع وعضو محيل  عيل محس
ــي  الهمدان ــه  ط ــة  العاصم ــة  أمان
ــار اإلسالمية  ــاذ الفنون واآلث وأست
ــاء  صنع ــة  جامع ــار  اآلث ــم  بقس
الدكتور غيالن حمود غيالن وعدد 

من املهتمني باآلثار والرتاث .

لقاء قبلي بصعدة يناقش أوضاع مديريتي رازح وشدالقاء قبلي بصعدة يناقش أوضاع مديريتي رازح وشدا

الترب يدعو رجال األعمال للتنافس في الحفاظ الترب يدعو رجال األعمال للتنافس في الحفاظ 
على الموروث الحضاري واإلنسانيعلى الموروث الحضاري واإلنساني ــه منذ بدء  ــن نوع ــو األخطر م ــور ه يف تط

ــة املهرة يف  ــة يف محافظ ــات السعودي التحرك
ــن تحضريات  ــر نوفمرب املايض، ع ــر شه أواخ
ــن،  ــاء مركز سلفي يف مدينة قش جارية إلنش
ــة. يأتي ذلك يف وقت  ــي أكرب مدن املحافظ ثان
ــطتها «اإلنسانية»  ــاض أنش تكثف فيه الري
ــوازي مع اتخاذها خطوات  داخل املهرة، بالت
تدفع باتجاه «عسكرة» املحافظة و«تفريخ» 
ــا عىل غرار  ــة يف مديرياته ــكيالت مسلح تش
ــهدية تتخذ من «مكافحة التهريب  عدن. مش
ــن  ــكل م ــاراً تتش ــرة» ست ــان إىل امله ــن عم م
خلفه، يف ما يبدو أنه محاولة الستفزاز عمان 
ــاً يف ما  ــا، خصوص ــوط عليه ــد الضغ وتصعي

يتصل بموقفها من أزمَتي اليمن والخليج.
ــرة، الواقعة يف أقىص  ــهد محافظة امله وتش
ــطاً عىل  ــي، حراكاً سعودياً نش ــرشق اليمن ال
ــا كانت قد  ــات يتجاوز م ــة، ب ــات كاف املستوي
ــل أشهر، يف تلك املحافظة  بدأته اإلمارات، قب
ــرب إىل اآلن. هذا  ــا نريان الح ــي لم تطاوله الت
الحراك أضحى من االتساع والتنوع والكثافة 
ــرف عنه،  ــّض الط ــب معه غ ــوى يصع بمست
ــة - سياسية،  ــات أمني ــا غاي ــاره دونم أو اعتب
ــاً منذ  ــاراً تصاعدي ــه يتخذ مس ــاً أن خصوص
ــرع، مجدداً،  ــايض. مساٌر يق ــر نوفمرب امل أواخ
ــان، التي  ــة عم ــدى سلطن ــذار ل ــرس اإلن ج
ــات  ــة وعالق ــدود واسع ــرة ح ــا بامله تجمعه
ــط هذه  ــار مسق ــّد اعتب ــل إىل ح ــة، تص متين
ــة، التي  ــن حديقتها الخلفي ــة من اليم البقع
ــّول  ــا رشارات التغ ــىل أّال تطاوله ــرص ع تح

العسكري واملذهبي.
ووفقا ملا أوردته صحيفة األخبار اللبنانية 
ــرش» السعودي  ــدأت إرهاصات «التح فقد ب
ــي من شهر نوفمرب  ــور يف النصف الثان بالظه
ــري إىل منفذ  ــع إرسال فريق عسك الفائت، م
ــة، يف زيارة  ــار الغيض ــدودي ومط شحن الح
ــات  ــة اإلمكان ــا «دراس ــدف منه ــل إن اله قي
ــرة الكاملة عىل منافذ  ــة لفرض السيط املتاح
ــّخ إعالمي  ــع ض ــك م ــق ذل ــة». تراف املحافظ
 - ــة  السعودي ــالم  اإلع ــل  وسائ يف  ــف  مكث
ــب  ــات تهري ــود عملي ــاده وج ــة، مف اإلماراتي
ــن سلطنة عمان،  ــة لـ«أنصار الله»، م أسلح
ــا نفته مسقط تكراراً  ــرب منافذ املهرة، وهو م ع
ــة. تكثفت الضغوط عىل قيادة  من دون نتيج
ــت حينها بقيادة  ــة املحلية، التي كان السلط
املحافظ، محمد عبد الله كده، بهدف الرتاجع 
ــا للقبول  ــت قد وضعته ــة رشوط كان عن ست
ــف» إىل  ــة لـ«التحال ــوات املوالي ــول الق بدخ
املهرة، لعل أهمها ثالثة: عدم استخدام مطار 
ــم  ــاء الطاق ــة، إبق ــدة عسكري ــة كقاع الغيض
اإلداري واألمني والعسكري عىل ما هو عليه، 
ــة املحلية وعدم  ــق الدائم مع السلط والتنسي

تجاوزها.

ــة  ــام حبك ــىل إحك ــف» ع ــل «التحال يعم
ــة»  «رشعن ــل  أج ــن  م ــب»  «التهري ــة  رسدي

وجودها
ــزر بني قيادة «التحالف»  استمر املّد والج
ــى استيأست  ــة املحلية حت ــيل السلط وممث
األوىل من إمكانية رضوخ األخريين، عىل الرغم 
ــا، سمحت  ــرية إزاءه ــة كب ــم مرون ــن إبدائه م
ــة  املنطق ــوات  ق ــن  م أوىل  ــة  دفع ــدام  باستق
ــة لـ«التحالف»،  ــة، املوالي ــة الثاني العسكري
ــز محافظة  ــال، مرك ــة املك ــودة يف مدين واملوج
ــذ شحن  ــو منف ــا نح ــع به ــوت، والدف حرضم
ــداً لقوات  ــون راف ــى تك ــة حت ــار الغيض ومط
ــاء  ــى مين ــىل أن يبق ــن 123 و137، ع اللواءي
ــا، وفقاً  ــذ رصفيت عىل حالهم ــطون ومنف نش
ــني الجانبني. عىل  ــه التسوية ب ــا أفضت إلي مل
ــن الرئيس  ــك، اسُتصدر قرار م ــن ذل الرغم م
ــادي، يف 28  ــور ه ــد ربه منص ــل، عب املستقي
ــيض بإقالة كده من منصبه  نوفمرب املايض، يق
ــدًال منه. قراٌر  ــح سعيد باكريت ب وتعيني راج
أوحى بأن ممانعة كده لم تُرق الرياض، وبأن 
ــع باملهرة دفعاً إىل  ــوب تسليم كامل يدف املطل

أحضان السعودية.
ــزاز»  «االستف أّن  ــدم،  تق ــا  مم ــر  األخط
السعودي ال يقترص عىل منافسة السلطنة يف 
ــب اإلنساني، بل يتعداه ليتخذ أشكاًال  الجان
ــة تنذر بتطورات «سوداوية»  أمنية وعسكري
ــرة بعد استقرار وهدوء مستطيَلني  داخل امله
شهدتهما املحافظة. قبل أيام، وصلت الدفعة 
ــة لـ«التحالف» إىل  الثانية من القوات املوالي
ــة، وتوزعت  ــز املحافظ ــة، مرك ــة الغيض مدين
ــا. وبحسب  ــن مديرياته ــري مديرية م عىل غ
ــدة  الجدي ــزات  التعزي ــإن  ف ــات،  املعلوم
ــة وأطقماً  ــات وعربات مصفح ــت مدرع شمل
ــر وقذائف متنوعة األحجام.  ودبابات وذخائ
ــة األوىل التي  ــك القوات إىل الدفع انضمت تل
ــون عني  ــو شهر، لتك ــل نح ــت املهرة قب دخل

ــذ املهرة  ــوىل يف مناف ــده الط ــف» وي «التحال
ــل املحافظ  ــد املعلومات أنها، بفض ــي تؤك الت
ــرتكة بني  ــد، أضحت تحت سيطرة مش الجدي

«التحالف» والسلطة املحلية. 
ــن املهرة  ــات الواردة م ــر املعلوم ــد آخ وتفي
ــز  ــاء مرك ــىل إنش ــل ع ــة تعم ــأن السعودي ب
ــرار مركز دماج يف صعدة)  للسلفيني (عىل غ
ــدن املحافظة.  ــث أكرب م ــن، ثال ــة قش يف مدين
ــو يحيى بن  ــإن املدع ــات، ف ــاً للمعلوم وطبق
عيل الحجوري - هو أحد مشايخ السلفية يف 
اليمن، وقد سبق له أن أدار «دار الحديث» يف 
ــيخ مقبل الوادعي - هو من  صعدة خلفاً للش

يتوىل اإلرشاف عىل إنشاء املركز.
ــح أن قيادة  ــات، يتض ــة املعطي ويف خالص
ــة خطوات،  ــرب سلسل ــف» تعمل، ع «التحال
ــب»، من  ــة «التهري ــام حبكة رسدي ــىل إحك ع
ــربى  ك ــة  ثاني يف  ــا  وجوده ــة»  «رشعن ــل  أج
ــت آخر تلك  ــد تجل ــة. وق ــات اليمني املحافظ
ــت قراراً  ــدار املحافظ باكري ــوات يف إص الخط
ــاص» (الرباعية  ــع دخول سيارات «الش بمن
ــة واملواد الكربيتية  الدفع) واألسمدة الزراعي
ــة بني عمان  ــرب املنافذ الحدودي والكربونية ع
ــواد  ــدام امل ــة استخ ــوى إمكاني ــرة، بدع وامله
ــار إليها يف صناعة األلغام. هذه الرسدية  املش
َيثبت، من خالل املعطيات املتقدمة، أن الغاية 
ــان  «االستيط ــل  تسهي ــا  إشاعته وراء  ــن  م
ــرة، بهدف تصعيد  ــودي» ملحافظة امله السع
ــي يظهر  ــان، الت ــىل سلطنة عم ــوط ع الضغ
ــج ال  ــن والخلي ــي اليم ــن أزمَت ــا م أن موقَفيه
ــال رسالة إىل  ــا اململكة، وإيص ــان برض يحظي
مسقط مفادها أن الرياض قادرة عىل إشعال 
النريان متى استشعرت أن سياسة «التمايز» 
ــة  ــن سياس ــا، ع ــرق، يف نتائجه ــت ال تف بات
ــا قطر.  ــم به ــي ُتتََّه ــرة» الت ــة واملؤام «املناكف
ــاً جديداً  ــك أن عمان باتت هدف ــل يعني ذل ه
ــد السعودي - اإلماراتي،  عىل جدول التصعي

ــن  ــدث ع ــادر تتح ــض املص ــاً أن بع خصوص
ــن،  ــدى واشنط ــي ل ــري اإلمارات ــالق السف إط
ــد  ض ــة  تحريضي ــة  حمل ــة،  العتيب ــف  يوس
ــوى «دعمها للحوثيني»؟ جميع  مسقط بدع
ــري الجيوسيايس  ــواردة من الظه املؤرشات ال
لعمان ال تأخذ إال يف ذلك االتجاه، لكن يبقى 
ــا  ــس أقله ــوة، لي ــة أوراق ق ــدى السلطن أن ل
ــا يف الرشق األوسط،  ــا الغربي عن دوره الرض

يمكن أن تلجم جماح الرياض وأبو ظبي.
ــول «التاريخ  ــي ح ــي - عمان ــدل إمارات ج

السقطري»
ــة يف محافظة  ــطة السعودي ــت األنش ليس
ــري امتعاضاً لدى سلطنة  ــرة وحدها ما يث امله
ــات اإلماراتية يف جزيرة  عمان، بل إن التحرك
ــّد املطالبة بضم  ــت ح ــي وصل ــرى، الت سقط
ــز هي األخرى  ــل إىل اإلمارات، تستف األرخبي
«الصالت التاريخية» ما بني مسقط وحديبو. 
ــة، يف  ــام املاضي ــالل األي ــىل، خ ــزاز تج استف
ــي  ــي - عمان ــي إمارات ــدل إعالم ــدام ج احت
ــا. إذ عمدت  ــرى وتاريخه ــة سقط ــىل هوي ع
ــراز مداخالت  ــة إىل إب ــالم إماراتي ــل إع وسائ
ــل السقطرية من  ــّدر القبائ ــدث عن تح تتح
ــني داخل الجزيرة  ــارات، وتجذر اإلماراتي اإلم
ــرة  ــرة وهج ــب واملصاه ــات النس ــل عالق بفع
ــل إماراتية، من بينها املزاريع والجنيبي  عوائ
ــري، إىل سقطرى،  ــران واملناصري والعوام وحم
ــىل  ــني ع ــاء السقطري ــب باستفت ــل وتطال ب

االنضمام إىل اإلمارات.
ــا  ــان م ــات رسع ــاءات واملطالب ــذه االدع ه
ــل اإلعالم،  ــرب وسائ ــاً ع ــت رداً عماني استدع
ــديد عىل  ــالث: التش ــاط ث ــول نق ــور ح تمح
ــا قبل  ــذ م ــرى من ــني يف سقط ــود العماني وج
ــري، التذكري بأن الوايل  ــرن السادس الهج الق
العماني الجلندى بن مسعود هو من «حّرر» 
ــيش، والتنبيه إىل  ــن الوجود الحب سقطرى م
ــني أصيلتني يف  ــان واليمن كانتا دولت أن «عم
ــّد محدثاً»،  ــرة العربية وما عداهما ُيع الجزي
عىل حد تعبري عضو مجلس الدولة العماني، 
إسماعيل األغربي. وإىل جانب الرد العماني، 
ــطاء يمنيني استنكروا ما  جاءت تعليقات نش
ــرى، واصفني  ــأن سقط تروج له أبو ظبي بش
إياه بأنه «اعتداء عىل الهوية اليمنية وتزوير 

للتاريخ».
ــايخ وأعيان  ومؤخراً صدر بيان باسم «مش
ــل سقطرى» أعلن  ــاء محافظة أرخبي ووجه
ــايخ الجزيرة،  ــخ مش ــن شي ــة م ــب الثق سح
ــا، املحسوب عىل  ــه شلوله ــان عبد الل سليم
ــارات؛ لكونه «أصبح مصدر قلق وانقسام  اإلم
ــدم  «ع ــب  وبسب ــري»،  السقط ــع  املجتم يف 
ــه مع متطلبات  ــة املذكور وطريقة تعامل أهلي

الجزيرة»، بحسب ما جاء يف البيان.

"غزو" سعودي للمهرةونهب إماراتي لسقطرى وارثها اإلنساني"غزو" سعودي للمهرةونهب إماراتي لسقطرى وارثها اإلنساني

 إب - سبأ
ــس برئاسة وكيل املحافظة  ــش اجتماع بمحافظة إب أم ناق
ــة بمديريات القفر  ــادات السلطة املحلي ــان النقيب، ضم قي راك
ــعر، خطة تدشني حملة التعبئة العامة  واملخادر وحبيش والش

والتحشيد يف مواجهة العدوان .
ــاع اإلجراءات  ــدوب وزارة الدف ــور من ــاع بحض ــر االجتم وأق
الكفيلة بإنجاح الحملة بما يكفل رفد جبهات الرشف والبطولة 

بالرجال والعتاد.
ــز الصمود  ــة يف تعزي ــة الحمل ــب أهمي ــل النقي ــد الوكي وأك

ــددا  ــدوان وتقوية الجبهة الداخلية .. مش والتصدي لقوى الع
ــني الحملة وفقا للخطة املعدة  ــىل رضورة استكمال آلية تدش ع

بهذا الشأن.
ــم وواجبهم يف  ــع بدوره ــالع الجمي ــار إىل رضورة اضط وأش
ــذا الغرض سواء يف العزل أو  ــاون مع اللجان املخصصة له التع

القرى أو عىل مستوى املديريات لضمان إنجاح الحملة.
ــي ومندوب  ــري ويحيى القاسم ــام القطاب ــا أشار حس فيم
ــال  ــات إلفش ــود والثب ــرار الصم ــة استم ــاع إىل أهمي وزارة الدف

مؤامرات قوى العدوان.

ــود خالل املرحلة  ــد الطاقات وتكثيف الجه ــوا إىل حش ودع
ــعب اليمني  الراهنة إلنجاح الحملة والتي تعد ثمرة نضال الش

يف مواجهة قوى االستكبار وصد مخططاتها.
ــس حملة  ــة ريف إب أم ــت بمديري ــة أخرى دشن ــن جه وم

التعبئة العامة والتحشيد يف مواجهة العدوان .
ــة التي أقيمت عىل هامش  ــاركون يف الوقفة القبلي وأكد املش
ــود ملواجهة العدوان ورفد  تدشني الحملة، استمرارهم يف الصم

الجبهات باملال والرجال حتى تحقيق النرص املؤزر.
ــة إىل أن أبناء مديرية ريف إب  ــار بيان صادر عن الوقف وأش

كغريهم من أبناء اليمن ماضون يف طريق التحرر من الوصاية 
والتبعية ولن يفرطوا بتضحيات ودماء الشهداء الذين قدموا 
أرواحهم رخيصة من أجل الوطن خالل ألف يوم من العدوان.
وأكد أهمية تضافر جهود الجميع إلنجاح حملة التجنيد 
ــرشف والبطولة  ــد جبهات ال ــرب وزارة الدفاع ورف ــي ع التطوع

وتسيري القوافل للمرابطني يف الجبهات.
ــد من الصمود  ــة أبناء الوطن إىل مزي ــاركون كاف ودعا املش
ــاظ عىل أمن واستقرار الوطن  والتالحم ووحدة الصف والحف

وتفعيل مؤسسات الدولة.

وقفة قبلية لرفد الجبهات بالرجال والمال يريف إبوقفة قبلية لرفد الجبهات بالرجال والمال يريف إب

0202 أخباروتقارير

صنعاء/ سبأ
ــدة الثقافة  ــاد بصنعاء ووح ــب األوقاف واإلرش ــن مكت دش
ــروا خفافا  ــت شعار " انف ــة التجنيد تح ــة أمس حمل القرآني

وثقاال " بحضور كوكبة من العلماء والخطباء واملرشدين.
ــن العالمة  ــاء اليم ــة علم ــس رابط ــار رئي ــة أش ويف الفعالي
ــاة عىل عاتق  ــن إىل املسؤولية امللق ــن رشف الدي ــس الدي شم

الجميع يف مواجهة قوى االستكبار .
ــدوان ومخططاته التي  ــة الع ــة التحرك ملواجه وأكد أهمي
ــىل تعزيز الوعي  ــا والعمل ع ــدف اليمن أرضا وإنسان تسته
ــا إىل أن اليمن لم  ــة .. الفت ــة القضية اليمني ــي بعدال املجتمع

يعتد عىل أحد.
ــف  ــون حلي ــرص سيك ــن " إن الن ــة رشف الدي ــال العالم وق
ــادوا يف  ــداء وتم ــه األع ــب علي ــا تكال ــي مهم ــعب اليمن الش
ــني والتحيل بالحكمة  ــا إىل إصالح ذات الب ــم ".. داعي جرائمه

ملواجهة الغزو.
ــاف واإلرشاد باملحافظة أيمن  فيما أشار مدير مكتب األوق
ــد العرشاني والعالمة  ــب مدير األوقاف محم ــادر ونائ عبدالق
ــداء الواجب  ــي استجابة لن ــيل إىل أن الحملة تأت ــد مج أحم

الوطني يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .
ــد  ــدوا أهمية دور العلماء والخطباء واملرشدين يف حش وأك
ــة  ــرشف والبطول ــات ال ــد جبه ــىل رف ــم ع ــاس وتحريضه الن

ملواجهة العدوان وصلفه وغطرسته.
ــم املروعة التي يرتكبها تحالف العدوان  واستنكروا الجرائ
ــف املحافظات  ــيوخ يف مختل ــال والش ــاء واألطف ــق النس بح
وتدمري املنازل واملنشآت ودور العبادة باإلضافة إىل ما يفرضه 
ــتقات النفطية  ــذاء والدواء واملش ــار منع دخول الغ من حص

وغريها.
ــم واالصطفاف  ــز التالح ــون أهمية تعزي ــد املتحدث كما أك

ــوق صنعاء يف الذود  ــيدين بدور قبائل ط يف صد الغزاة .. مش
ــال يف الدفاع عن  ــن الوطن وتضحيات رجال الرج والدفاع ع

الوطن.
ــدوان يعد من  ــن اللقاء أن مواجهة الع ــد بيان صادر ع وأك
ــري العام ورفد الجبهات وتحريض  ــات .. داعيا إىل النف األولوي

املؤمنني عىل مواجهة األعداء بالرجال األشداء.
كما دعا البيان الشباب إىل االلتحاق بمعسكرات التدريب 
ــداء وعىل  ــة األع ــاون يف مواجه ــل والته ــن التثاق ــذرا م .. مح

الجميع القيام بواجبه ودوره يف هذا الجانب.
ــن جانب آخر دشن محافظ ذمار محمد حسني املقديش  م
ــوات املسلحة يف مديرية  ــة التجنيد الطوعية بالق أمس حمل

ميفعة عنس تحت شعار "انفروا خفافا وثقاال".
ــد املحافظ أهمية مبادرة أبناء املديرية  وخالل التدشني أك
ــوف القوات  ــورة عامة لاللتحاق يف صف ــاء املحافظة بص وأبن

املسلحة من خالل حملة التجنيد الطوعية التي دعت إليها 
وزارة الدفاع.

ــق يوميا يف مختلف  ــارات التي تتحق ــار إىل أن االنتص وأش
ــرشف والبطولة تتطلب التعزيز والتالحم وخاصة يف  مواقع ال

ظل تصعيد قوى العدوان.
ــخصيات االجتماعية بدور  ــام الش ــة اسه ــت إىل أهمي ولف
ــة العامة بما يسهم يف  ــد والتعبئ فعال يف إنجاح حملة الحش

الدفع بالشباب لاللتحاق بالقوات املسلحة.
ــن الكلمات أكدت استعداد  ــالل التدشني ألقيت عدد م وخ
ــة وإنجاح الحملة  ــاق بالقوات املسلح ــاء املديرية االلتح أبن
ــا يسهم يف تعزيز الصمود والحفاظ عىل االنتصارات التي  بم

تحققت يف مختلف الجبهات. 
ــس عيل حسني  ــة ميفعة عن ــني مدير مديري ــرض التدش ح

الكبيس والشيخ قناف رشاد املرصي.

ــف الــشــعــب  ــي ــل ــــديــــن: الــنــصــر ســيــكــون ح ــف الــشــعــب الـــعـــالمـــة شــمــس ال ــي ــل ــــديــــن: الــنــصــر ســيــكــون ح الـــعـــالمـــة شــمــس ال
ــة قـــوى االســتــكــبــار ــه ــواج ــم ــرك ل ــح ــت ــى الــجــمــيــع ال ــل ــة قـــوى االســتــكــبــارالــيــمــنــي وع ــه ــواج ــم ــرك ل ــح ــت ــى الــجــمــيــع ال ــل الــيــمــنــي وع

الحديدة - سبأ
ــاع موسع بمحافظة  ناقش اجتم
ــر املياه  ــس برئاسة وزي الحديدة أم
ــه  ــل عبدالل نبي ــدس  املهن ــة  والبيئ
ــادات وموظفي فرع  ــر، ضم قي الوزي
ــاريع مياه الريف  الهيئة العامة ملش
ــطة التي  ــة، املهام واألنش باملحافظ
نفذتها الهيئة خالل الفرتة املاضية .

ــم وكيل  ــذي ض ــاع ال ويف االجتم
ــن  عبدالرحم ــدة  الحدي ــة  محافظ
ــاه  ــل أول وزارة املي ــي ووكي الجماع
ــس  رئي ــدم  ق ــي،  املدان ــي  عبدالغن
ــاريع مياه الريف  الهيئة العامة ملش
ــر  ومدي ــارص  ن ــاب  شه ــدس  املهن
ــد  محم ــة  باملحافظ ــة  الهيئ ــرع  ف
ــاريع  بورجي، رشحا مفصال عن مش
ــا  تنفيذه ــاري  الج ــف  الري ــاه  مي
ــام  ــدة للع ــات يف الحدي ــع املنظم م
ــاريع  مش ــم  دع ــال  مج يف  2018م 
ــمسية  ــة الطاقة الش ــاه بمنظوم املي
ــاوص  والقن ــة  اللحي ــات  مديري يف 
ــرة  والزه ــي  والضح ــه  الفقي ــت  وبي
ــل إىل 455  ــة بتكلفة تص واملنصوري

ألفاً و319 دوالراً .
ــة  الهيئ ــس  رئي ــرض  استع ــا  كم
ــة بالحديدة  ــرع الهيئ ــر عام ف ومدي
ــف  ــن اليونيس ــة م ــاريع املمول املش
ــن العمل فيها  ــم اإلنتهاء م والتي ت
القناوص  ــات  ــايض بمديري امل العام 
ــة  والزيدي ــه  الفقي ــت  وبي ــة  واللحي
ــي  والجراح ــة  واملنصوري ــرية  واملن
ــة 151 مليوناً و249  ــة إجمالي بتكلف

ألف ريال.
وخالل اإلجتماع أشار وزير املياه 
والبيئة إىل األهمية التي تمثلها هذه 
ــة جاهزية  ــاريع يف توسيع رقع املش
ــي  ــرصف الصح ــاه وال ــة املي منظوم
لتشمل مديريات محافظة الحديدة 
ــدادات املياه  ــني إم ــا يف تحس ودوره
لسكان املناطق الريفية وتوفري املياه 

النقية الصالحة للرشب.
ــاريع  املش ــذه  ه أن  إىل  ــت  ولف

ــكل مبارش يف تحسني  ستسهم وبش
ــي والصحي وتخفيف  الوضع البيئ
ــق الريفية من تكاليف  معاناة املناط
ــار واملحروقات  ــة وقطع الغي الصيان

والزيوت واملخاطر.
ــدس الوزير بالجهود  وأشاد املهن
ــاريع  ــة مش ــرع هيئ ــا ف ــي يبذله الت
ــق يف متابعة  ــف والتنسي ــاه الري مي
يف  ــة  العامل ــة  املانح ــات  املنظم
ــة  الريفي ــق  املناط ــد  لرف ــدة  الحدي
ــدة  الحدي ــات  مديري يف  ــة  والنائي
ــذ  وتنفي ــدة  املسان ــاريع  باملش
ــق وضخ  ــرار تدف ــالت الستم التدخ

املياه النظيفة.
ــرى ناقش اجتماع  ومن جهة أخ
ــة  بمحافظ ــس  أم ــد  عق ــع  موس
الحديدة برئاسة وزير املياه والبيئة 
املهندس نبيل عبدالله الوزير، سري 
العمل يف فرع الهيئة العامة لحماية 

البيئة بمحافظة الحديدة.
ــذي  ال ــاع  االجتم ــرض  واستع
ــدة  الحدي ــة  محافظ ــل  وكي ــم  ض
ــل  ووكي ــي  الجماع ــن  عبدالرحم
ــي املداني  ــاه عبدالغن أول وزارة املي
وموظفي فرع الهيئة، املواضيع ذات 
ــة  ــا اإلدارة السليم ــة وأهمه األولوي
ــواد الخطرة  ــة وامل ــواد الكيماوي للم
ــب اتخاذ إجراءات وفقا  والتي تتطل

ــن  ــف م ــد وتخف ــة تح ــري بيئي ملعاي
آثارها البيئة.

ــرع الهيئة  ــرتح ف ــش مق ــا ناق كم
ــة البيئة حول تحديد  العامة لحماي
ــات  النفاي ــب  مك يف  ــاص  خ ــع  موق
ــات  النفاي ــذه  ه إلدارة  ــة  باملحافظ
ــة حماية  ــن هيئ ــارش م ــإرشاف مب ب
البيئة بالتعاون مع صندوق النظافة 

والتحسني والجهات ذات العالقة.
ــر  وزي ــار  أش ــاع  االجتم ــالل  وخ
ــام  اله ــدور  ال ــىل  ع ــة  والبيئ ــاه  املي
ــة بهيئة حماية  واملسئوليات املناط
ــب  الجوان ــن  م ــري  الكث يف  ــة  البيئ
ــواء  ــة س ــاة اليومي ــة بالحي املحيط
ــراد أو الجماعات  ــىل مستوى األف ع
ــاون الجميع  ــر الذي يتطلب تع األم
ــفيات  معها بدءا باملصانع واملستش

وغريها.
ــر  الوزي ــل  نبي ــدس  املهن ــه  ووج
ــة  البيئ ــة  لحماي ــة  العام ــة  الهيئ
ــرع محافظة  ــم الدعم الالزم لف تقدي
ــه من أداء مهامه  الحديدة بما يمكن

عىل أكمل وجه.
حرض االجتماع وكيل وزارة املياه 
ــادي  ــه اله ــة عبدالل ــؤون املالي للش
ــدراء عموم  ــن املسئولني وم وعدد م

الوحدات التابعة للوزارة.

وزير المياه يترأس اجتماعين لهيئتي حماية البيئة وزير المياه يترأس اجتماعين لهيئتي حماية البيئة 
ومشاريع مياه الريف بالحديدةومشاريع مياه الريف بالحديدة

الثورة/
ــني  ب ــة  الرشاك ــز  تعزي ــار  شع ــت  تح
ــب  الرضائ ــة  ومصلح ــاص  الخ ــاع  القط
ــق  لتطبي ــرتكة  املش ــة  املسؤولي ــار  إط يف 
ــد أمس بصنعاء  ــني الرضيبية انعق القوان
ــني مصلحة الرضائب  ــاوري ب اللقاء التش
ــة  التجاري ــرف  للغ ــام  الع ــاد  واالتح
ــة الصناعية  ــة والغرفة التجاري الصناعي

بأمانة العاصمة..
ــاء عىل أهمية  ــاركون يف اللق وأكد املش
ــني  ب ــة  التنموي ــة  الرشاك ــدأ  مب ــاد  اعتم
ــاع  والقط ــة  والدول ــة  املختلف ــات  املكون
ــق  وتطبي ــه  رشائح ــل  بك ــاص  الخ
ــة التحديات  ــة ملواجه ــني الرضيبي القوان
ــها البالد بسبب  والصعوبات التي تعيش
ــار االقتصادي  ــدوان الغاشم والحص الع
ــىل أهمية  ــاركون ع ــق املش ــر، واتف الجائ
ــاص بأداء  ــاع الخ ــي القط ــل مكلف تفاع
ــم  وتقدي ــم  عليه ــة  املستحق ــة  الرضيب
القرارات الرضيبية يف مواعيدها القانونية 
ــة الرضائب بدراسة  ,عىل ان تقوم مصلح
ــة يف التقديرات الرضيبية  موضوع املبالغ
ــة  ــغ إال يف حال ــذه املبال ــاف ه ــدم إيق وع

تقديم القرارات الرضيبية.
ــرضورة  ب ــاوري  التش ــاء  اللق وأوىص 

ــط الذاتي باعتباره  ــام بعملية الرب االهتم
ــال الرضيبي ويزيل  نظاما حديث االمتث
ــب  الرضائ ــط  رب يف  ــة  املبالغ ــوع  موض
ــدأ الثواب والعقاب  بالتزامن مع تبني مب
ــب أو املكلفني  ــواء عىل موظفي الرضائ س
ــف  بمختل ــرب  الته اىل  ــأون  يلج ــن  الذي
ــاء عىل رضورة تطبيق  صوره..وشدد اللق
ــكل شفاف وعادل  القوانني الرضيبية بش
دون تعسف عىل احد من املكلفني وكذلك 
ــرارات من خالل  ــم اق ــو تقدي ــه نح التوج
ــني وتعميدها بصورة  املحاسبني القانوني
ــة وسليمة مع الرتكيز عىل مكافحة  قانوني
ــرب الرضيبي  ــي والته ــب الجمرك التهري
ــة  والصح ــي  الوطن ــاد  االقتص ــة  لحماي
ــدء  والب ــني  املستهلك ــة  وحماي ــة  العام
ــة والقطاع  ــدة بني املصلح بصفحة جدي

الخاص..
ــل  الكام ــق  التطبي اىل  ــاء  اللق ــا  ..ودع
لقوانني الرضيبة العامة وقانون املبيعات 
ــآت الصناعية  ــه ومراعاة املنش بكل آليات
ــكل كامل طبقا  ــا العدوان بش ــي دمره الت
ــل  ــذا تفعي ــذة وك ــني الناف ــام القوان ألحك
ــع  جمي ــزام  وإل ــن  الطع ــان  لج ــال  أعم
أعضائها بالحضور اىل الجلسات حسب 

مواعيدها.

ــام املكلفني بأداء  ــا أوىص اللقاء بقي كم
ــي عليهم كجزء  ــدة واملتأخرات الت األرص
من املساهمة الوطنية يف تغطية التزامات 
ــب لجميع املوظفني  ــة ورصف الروات الدول
ــل املهني املجرد وفقا  والتوجه نحو العم

للقوانني الرضيبية املعمول بها.
ــر يف برامج  ــر االجتماع إعادة النظ وأق
ــة بما يكفل  ــب واألساليب الحديث التدري
ــة  والعدال ــة  الرضيبي اإلدارة  ــر  تطوي
ــط ومصداقية التنفيذ للقوانني، كما  والرب
ــات  ــاء الرتاكم ــة إنه ــاء بأهمي أوىص اللق
ــة بما يخدم العمل بني املصلحة  الرضيبي
ــع  ــل جمي ــام بتحصي ــني واالهتم واملكلف
ــة ريع  ــا رضيب ــب خصوص ــواع الرضائ أن
ــا الحقيقي للمساهمة  العقارات بحجمه

يف املواطنة الصالحة نحو الدولة.
ــامي  ــم محمد الش ــاء هاش حرض اللق
ــن  وحس ــب  الرضائ ــة  مصلح ــس  رئي
ــام للغرف  ــاد الع ــل االتح ــواري ممث الس
ــة  غرف ــس  ورئي ــة  والصناعي ــة  التجاري
ــالح نائب  ــد ص ــاء ومحم ــة صنع محافظ
ــة  والصناعي ــة  التجاري ــة  الغرف ــس  رئي
ــى الحباري عضو  ــيخ يحي باألمانة والش
ــال املال  ــورى وعدد من رج ــس الش مجل

واألعمال والقطاع الخاص.

التأكيد على أهمية مكافحة التهريب الجمركي التأكيد على أهمية مكافحة التهريب الجمركي 
والتهرب الضريبي لحماية االقتصاد الوطني والتهرب الضريبي لحماية االقتصاد الوطني 

اللقاء التشاوري بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص يعتمد مبدأ الشراكة التنمويةاللقاء التشاوري بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص يعتمد مبدأ الشراكة التنموية

الخارجية تؤكد رفض اليمن تجاوزات قوات االحتالل اإلماراتي ومحاوالتها تغيير هوية سقطرىالخارجية تؤكد رفض اليمن تجاوزات قوات االحتالل اإلماراتي ومحاوالتها تغيير هوية سقطرى
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صنعاء / سبأ
ــة القضائية املكلفة  ــس وأعضاء اللجن ــاوري ضم رئي ــوزارة العدل، أمس لقاء تش ــد ب عق
ــن أساتذة أكاديمية  ــوري الضبط القضائي وعدداً م ــال متابعة الحملة التوعوية ملأم بأعم

الرشطة.
ــة التوعوية التي  ــطة الحمل ــال برامج وأنش ــات الجارية الستكم ــاء الرتتيب ــش اللق وناق
ــام واألدوار التي يجب  ــع وزارة الداخلية، وامله ــاون م ــس القضاء األعىل بالتع ــا مجل ينفذه
ــه وثيقة الضوابط  ــة، وااللتزام بما تضمنت ــة بتطبيق العدال ــا الجهات املعني ــع به أن تضطل

القانونية األمنية .
ــة العامة  ــن قانونيني من النياب ــة بتكليف محارضي ــب املتعلق ــاء إىل الجوان ــرق اللق وتط
ــط القضائي وتوزيع  ــارضات توعوية خاصة بمأموري الضب ــة الرشطة بإعداد مح وأكاديمي
ــا يف أمانة العاصمة  ــة واملدة الزمنية له ــات املستهدفة من الحمل ــن املحارضات والفئ عناوي

واملحافظات.
ــزول امليداني  ــز عليها خالل الن ــي يجب الرتكي ــم املواضيع الت ــرض اللقاء أه ــا استع كم
ــة بحقوق املواطن  ــة والتلفزيونية للتوعي ــاءات اإلذاعي ــارضات والندوات واللق ــة املح وإقام

وواجبات رجال الرشطة، أثناء الضبط واالحتجاز والتحقيق واملحاكمة.
ــايس األعىل بأن يلمس  ــذ توجيهات رئيس املجلس السي ــد اللقاء الحرص عىل تنفي وأك
ــي والقانوني كافة  ــاط األمن ــط واالنضب ــان وأن تعم الضواب ــة االطمئن ــن وحال ــن األم املواط

منتسبي املؤسسة القضائية واألجهزة والوحدات األمنية.
ــة واألجهزة األمنية ستظل محل فخر واعتزاز كل  ــار اللقاء إىل أن املؤسسة القضائي وأش
ــا للضوابط القانونية  ــا يف تطبيق العدالة ومراعاته ــدا يف القيام بدوره ــن ولن تألو جه مواط

وحماية حقوق املواطن واملصالح العامة والخاصة.

مناقشة استكمال فعاليات الحملة مناقشة استكمال فعاليات الحملة 
التوعوية لمأموري الضبط القضائيالتوعوية لمأموري الضبط القضائي

M2 قاهر
ــة قصفت أيضاً  ــار املصدر إىل أن املدفعي وأش
ــني يف املعنق وقوى  ــود السعودي ــات للجن تجمع
ــه تم قنص  ــزان ، مبيناً أن ــاع جي ــة بقط وحامض

جندي سعودي غرب مجازة يف عسري .
ــيش  األبات ــات  مروحي أن  ــدر  املص ــر  وذك
ــة وقمر بأكرث  ــت قريتي حامض السعودية قصف
ــر عىل  ــق مستم ــل تحلي ــاً يف ظ ــن 30 صاروخ م

املنطقة .
خسائر فادحة

ــش مسنودة  ــدات من الجي ــت إىل ان وح ولف
ــال محاولتي  ــت من إفش ــة تمكن ــوة املدفعي بالق
ــل ملسلحي التحالف ومجاميع من القاعدة  تسل
ــقب بجبهة صرب  ــاه مواقع يف الش ــش باتج وداع
املوادم واملفاليس بجبهة حيفان مخلفة خسائر 

يف صفوفهم وعتادهم العسكري.
واضاف  أن وحدات قناصة الجيش اصطادت 
ــرشي يف  الق ــه  تب ــف يف  التحال ــي  ــد مسلح اح

الرصمني .
ــف  التحال ــو  مسلح ــرض  تع ــاء  البيض ويف 
لخسائر يف األرواح بنريان الجيش خالل محاولة 
ــع يف جبهة ذي  ــم باتجاه مواق ــل فاشلة له تسل

ناعم .
ــة  تابع ــة  عسكري ــة  آلي ــش  الجي ــر  دم ــا  كم
ــرصع  ــة أدت إىل م ــف يف عملي ــي التحال ملسلح
ــار بجبهة  ــه يف تبه املط ــاروخ موج ــا  بص طاقمه
ــي  ــد مسلح أح ــل  قت ــا  فيم  ، ــأرب  م رصواح يف 

ــة يف جبل  ــدات القناص ــاص وح ــف برص التحال
فاطم بحريب القراميش.

ــعبية  ــش واللجان الش ــذ أبطال الجي كما نف
ــة استهدفت مواقع  ــة عسكرية نوعي أمس عملي
ــا  ــي باملخ ــودي األمريك ــدوان السع ــة الع مرتزق

محافظة تعز.
ــدر عسكري أن الجيش واللجان  وأوضح مص
الشعبية نفذوا عملية هجومية استهدفت مواقع 

مرتزقة العدوان يف الزهاري باملخا.
ــة  ــالل العملي ــم خ ــه ت ــدر إىل أن ــار املص وأش
ــة إحراق آلية عسكرية وإعطاب آليتني  الهجومي
ــوط عرشات القتىل  ــني من املرتزقة وسق وأرس اثن

والجرحى يف صفوفهم.
ــعبية  ــش واللجان الش ــل الجي إىل ذلك أفش
أمس محاولتي تسلل ملرتزقة العدوان السعودي 
ــان  ــوادم وحيف ــرب امل ــي ص ــي يف مديريت األمريك

بمحافظة تعز .
ــال  ــم إفش ــه ت ــري أن ــدر عسك ــح مص وأوض
ــدوان باتجاه مواقع  ــي تسلل ملرتزقة الع محاولت
ــقب بمديرية  ــعبية يف الش الجيش واللجان الش

صرب املوادم واملفاليس بمديرية حيفان.
ــعبية  ــال الجيش واللجان الش ــا  صد أبط كم
ــدوان السعودي  ــس محاولة زحف ملرتزقة الع أم

األمريكي بمحافظة البيضاء.
ــري تكبيد املرتزقة خسائر  وأكد مصدر عسك
ــال محاولة زحفهم باتجاه  يف األرواح خالل إفش
ــعبية يف ذي ناعم  ــان الش ــع الجيش واللج مواق

باملحافظة .

مرصع عدد من
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن أربع 

غارات عىل املنطقة يف محاولة إلسناد املرتزقة.
إىل ذلك دمر الجيش واللجان الشعبية أمس 
ــة بمديرية رصواح محافظة  آلية محملة باملرتزق

مأرب.
ــش واللجان  ــري أن الجي ــدر عسك وأكد مص
ــة  ملرتزق ــة  عسكري ــة  آلي ــوا  استهدف ــعبية  الش
ــة املطار، ما أسفر  ــدوان بصاروخ موجه يف تب الع

عن مرصع من كانوا عىل متنها.
ــان  ــش واللج ــال الجي ــط أبط ــم أحب ــا ت كم
ــعبية أمس محاولتي تسلل ملرتزقة العدوان  الش
ــق األطراف  ــاه مناط ــي باتج ــودي األمريك السع
ــب القراميش  ــة حري ــة ملديري ــمالية الرشقي الش

بمحافظة مأرب.
ــرصع وإصابة عدد  ــري م ــد مصدر عسك وأك
كبري من مرتزقة العدوان خالل إحباط محاولتي 
تسلل لهم باتجاه جبال الرشقي ومنطقة سنومة 
ــة حريب  ــة ملديري ــمالية الرشقي ــراف الش باألط

القراميش.
وأشار املصدر إىل استهداف مدفعية الجيش 
ــة العدوان يف تبة املطار  واللجان تجمعات ملرتزق

بمديرية رصواح محققة إصابات مبارشة .
شهداء وجرحى

ــب أمس األول  ــريان التحالف قد ارتك وكأن ط
ــن 50 غارة  ــق املدنيني بأكرث م ــم مروعة بح جرائ

ــاً  جلهم أطفال  ــا 32 مواطن ــة راح ضحيته جوي
ونساء وخسائر مادية كبرية يف محافظة صعدة، 
ــاء واملحافظات  ــدف العاصمة صنع حيث استه

بأكرث من 33 غارة مستخدماً قنابل عنقودية .
السعودية تتجه

ــد سيف: إن  ــادي ولي ــّص االقتص ــال املخت  ق
ــا للعام  ــزاً يف موازنته ــت عج ــة سّجل "السعودي
ــار دوالر، وأنفقت ضمن  ــة 52 ملي ــاري بقيم الج
بدالت غالء املعيشة نحو 50 مليار ريال (13.33 
 8) ــال  ري ــار  ملي  30 إىل  ــة  إضاف دوالر)،  ــار  ملي

مليارات دوالر) دفعتها لحساب املواطن".
ــات  ــة والنفق ــز املوازن ــف: "عج ــاف سي وأض
ــة للتوجه نحو  ــع للمملك ــرية كانت أهم داف األخ
االقرتاض، فال بديل أمامها غري ذلك يف ظّل زيادة 

نفقاتها وانخفاض اإليرادات".
ــام  الع ــالل  خ ــة  السعودي ــه  تتج أن  ــع  وتوّق
ــاري واألعوام القادمة إىل مزيد من القروض،  الج

األمر الذي سريفع قيمة ديونها بشكل كبري.
ــة العامة للسعودية للعام  وكانت أرقام املوازن
ــة  ــام للمملك ــن الع ــة الدي ــفت أن قيم 2018، كش
ــت مع نهاية العام 2017 إىل 438 مليار ريال  وصل
ــال  ــار ري ــل 316 ملي ــار دوالر)، مقاب (116.8 ملي

(84.4 مليار دوالر) بنهاية العام 2016.
ــن  ــو %17 م ــودي نح ــن السع ــّكل الدي ويش
ــان  ــني ك ــالد يف 2017، يف ح ــيل للب ــج املح النات

%13.1 بـ 2016، و%1.6 يف 2014.
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