
صنعاء/سبأ
ــس املجلس  ــاد رئي ــح الصم ــى األخ صال التق
ــني  ــن املثقف ــة م ــس نخب ــىل أم ــيايس األع الس
ــة  ــار الرئاس واملفكرين اليمنيني بحضور مستش
ــيايس  ــو املكتب الس ــاراس وعض ــواء خالد ب الل

ألنصار الله عبدامللك العجري.
ــكل عام يف  ــاط الثقايف بش ناقش اللقاء النش
ــر بها البالد  ــتثنائية التي تم ــل األوضاع االس ظ
ــار والتي فيها  ــدوان والحص ــتمرار الع جراء اس
ــي املتصدرة  ــازر املروعة ه ــل واملج ــار القت أخب
ــه والتي  ــف جزئيات ــن مختل ــام م ــهد الع للمش
ــن منذ ما  ــىل اليم ــدوان ع ــف الع ــا تحال يرتكبه
يقارب ثالثة أعوام تصاعدت فيها الحرائق التي 
ــراء الصواريخ  ــق الوطن ج ــب يف كافة مناط تش
ــازل املواطنني بما  ــىل من ــب حممها ع التي تص

فيها صاالت العزاء واألفراح .
ــن  ــاط باملفكري ــدور املن ــاء إىل ال ــرق اللق وتط
ــل  يعتم ــا  م ــيد  تجس يف  ــني  اليمني ــني  واملثقف
ــانية،  ــن من جرائم يندى لها جبني اإلنس بالوط
ــهد عىل املستوى  كانت وال زالت غائبة عن املش
ــواء من خالل الحكومات أو املنظمات  الدويل س
ــأن اإلنساني لتقول  والهيئات ذات الصلة بالش
ــدوان ورفع  ــوال إىل إيقاف الع ــا عاليا وص كلمته

الحصار عن اليمن.
ــاد عىل رضورة  ــاء أكد الرئيس الصم ويف اللق
ــدور املناط بهم  ــني بال ــالع املثقفني اليمني اضط
ــا الوطن يف  ــة التي يمر به ــالل املرحلة الراهن خ

ــطة ثقافية تسهم يف التوعية  إعداد برامج وأنش
ــن هو الغاية والهدف  الوطنية التي تجعل الوط
و أن املساس به إساءة أو جريمة بحق كل أبناء 

اليمن.
ــات  ــدوات وفعالي ــود ن ــار إىل رضورة وج وأش
ــهدها الوطن وكيفية  ــريات التي يش تواكب املتغ
ــو  ــطط والغل ــن الش ــدا ع ــا بعي ــي معه التعاط
ــه وخيمة ليس عىل  ــا ما تكون عواقب الذي دائم
ــع بصورة  ــىل املجتم ــل ع ــب ب ــني فحس املتطرف

عامة.
ــيايس األعىل عن  ــرب رئيس املجلس الس وأع

ــرون يف تعزيز  ــهم املثقفون واملفك أمله يف أن يس
ــون الجميع  ــاف الوطني ليك ــم واالصطف التالح
ــن ومواجهة  ــاع عن الوط ــتوى يف الدف عند املس
ــا يتعلق  ــدوان وخاصة م ــن ع ــرض له م ــا يتع م

بمحاولة طمس هويته وثقافته األصيلة.
ــس  ــاد رئي ــح الصم ــع األخ صال ــك اطل إىل ذل
ــه  زيارت ــالل  خ ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل
ــوث اليمني عىل  ــات والبح ــز الدراس ــس ملرك أم
ــف  مختل يف  ــه  وإصدارت ــز  باملرك ــل  العم ــري  س
ــة والثقافية  ــة االقتصادي ــات وخاص التخصص

والفكرية.

ــس الصماد عىل  ــارة اطمأن الرئي وخالل الزي
ــور عبدالعزيز املقالح  ــن الكبري الدكت أديب اليم
ــات  ــة واحتياج ــه الصحي ــز وأحوال ــس املرك رئي
ــات مادية وبرشية  ــا يتطلبه من إمكاني املركز وم
ــواء من خالل اإلصدارات  ملواصلة دوره البناء س
ــىل إصدارها أو من خالل األبحاث  التي اعتاد ع
التي يقوم بها الباحثون يف املركز والذين لهم باع 

طويل يف هذا املجال .
ــات املركز  ــاد أن مخرج ــس الصم ــد الرئي وأك
ــح تصب يف مختلف  ــل إدارة الدكتور املقال يف ظ
ــة واالجتماعية  ــة واالقتصادي ــب الثقافي الجوان

ــة ولها  ــوادر مؤهل ــه من ك ــا يملك ــية مل والسياس
تجربة طويلة يف مجال األبحاث والتخصصات 
ــة والقطاع  ــات الدول ــي تحتاج إليها مؤسس الت

الخاص.
ــذه  ــز يف ه ــتمرار املرك ــة اس ــار إىل أهمي وأش
ــة  ــة وخاص ــن دور وأهمي ــا م ــا له ــدارات مل اإلص
ــا أعداد  ــي نزلت منه ــات يمنية الت ــة دراس مجل
ــية واالقتصادية  كبرية غنية باملواضيع السياس
والثقافية والتاريخية بما كانت تمثله من وجبة 

متكاملة يف شتى مجاالت املعرفة .
ــيايس األعىل عىل  ــى رئيس املجلس الس وأثن

دور املركز وقيادته برئاسة الدكتور عبدالعزيز 
ــرياً من الثقافة  ــح الذي يمتلك رصيداً كب املقال
ــانية  اإلنس ــاد  األبع ذات  ــة  واملعرف ــة  الوطني
ــدة لهموم  ــة الثقافية واألدبية املجس والخلفي

الوطن واملواطن البسيط .
ــل  ــح كان يمث ــور املقال الدكت ــد أن  أك ــا  كم
ــالل تناوله  ــن خ ــيط م ــان البس ــوت اإلنس ص
لقضايا املواطن وهمومه البسيطة قبل الكبرية 
ــعرية  ــالل قصائده الش ــري عنها من خ والتعب
ــت هموم املواطن  ــه النرثية التي المس وكتابات
عىل مدى عقود من الزمن، كان املواطن ينتظر 
ــا يرى فيها من  ــورة بفارغ الصرب مل يوميات الث
ــني أنه كان  ــه وتطلعاته يف ح ــري عن هموم تعب

غري قادر عن التعبري عنها.
ــزاز  ــل اعت ــح مح ــور املقال ــال " إن الدكت وق
ــاء اليمن ألن املقالح بإبداعاته يمثل صوت  أبن
اليمن عىل مستوى العالم العربي والخارجي 
ــانية بصورة  بإبداعاته املتعددة يف مجال اإلنس
عامة والتي صورها من خالل قصائده أو لقاءاته 

الصحفية املختلفة ".
ووجه الرئيس الصماد بدعم املركز والتواصل 
ــز وخاصة  ــات املرك ــة متطلب ــه ملعرف ــع قيادات م
ــن مواصلة دوره  ــك ذات األولوية بما يمكنه م تل

البحثي يف شتى العلوم واملعرفة .
ــة الثورية  ــو اللجن ــالل الزيارة عض ــه خ رافق
ــيايس  ــد املقالح وعضو املكتب الس ــا محم العلي

ألنصارالله عبدامللك العجري.

صنعاء/ سبأ
ــس  أم ــة  الخارجي وزارة  ــى  بمبن ــد  عق
ــاء الدوائر  اجتماعاً لقيادات الوزارة ورؤس
ــام  ــة وزير الخارجية املهندس هش برئاس

رشف عبد الله.
ــري  ــة س ــرت خالل االجتماع مناقش وج
ــة يف ظل األوضاع  ــل يف الوزارة خاص العم
الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار 

العدوان والحصار.
ــتمرار  ــىل أهمية اس ــاع ع ــد االجتم وأك
ــص مواجهة  ــوزارة فيما يخ عمل ونهج ال

العدوان يف الجانب السيايس الدبلومايس 
ــدم اليمن  ــدة تخ ــة واح ــل كمنظوم والعم
ــدوان ورفع الحصار  ــه يف إنهاء الع وأهداف
ــرشف  امل ــلمي  الس ــل  الح إىل  ــول  للوص

والعادل واملُريض للشعب اليمني.
ــر رشف، نائب  ــاع هنأ الوزي ويف االجتم
ــزي، ووكيل  ــني الع ــة حس ــر الخارجي وزي
ــؤون السياسية نبيل  وزارة الخارجية للش

الغويل، بنيلهما ثقة القيادة السياسية.

شرف يؤكد على العمل كمنظومة واحدة لمواجهة العدوان شرف يؤكد على العمل كمنظومة واحدة لمواجهة العدوان 
سياسيًا ودبلوماسيًا سياسيًا ودبلوماسيًا 

في اجتماع قيادة وزارة الخارجيةفي اجتماع قيادة وزارة الخارجية

كسر زحف للمرتزقة في البيضاء والسيطرة على تبة المنقاف االستراتيجية في لحج كسر زحف للمرتزقة في البيضاء والسيطرة على تبة المنقاف االستراتيجية في لحج 

زار الدكتور عبدالعزيز المقالح والتقى نخبة من المثقفين والمفكرينزار الدكتور عبدالعزيز المقالح والتقى نخبة من المثقفين والمفكرين

ــلطة املحلية يف  ــوالءات الس ــارات ل ــد رشاء اإلم بع
ــنوات  ــل عىل مدى ثالث س ــقطرى، والعم ــرة س جزي
ــأت  ــرة التاريخية، أنش ــا عىل الجزي ــكام قبضته إلح

اإلمارات قوة عسكرية خاصة بها.
ــت من  ــارات انته ــة إن اإلم ــادر محلي ــت مص وقال
ــرة خارج  ــة يف الجزي ــكرية ضخم ــب قوات عس تدري

سلطات الفار "هادي" ، ودون علمها.
ــار  أقم ــا  التقطته ــورة  ص ــطون  ناش ــداول  وت
ــة لإلمارات يف  ــكرية تابع ــة تظهر قوة عس اصطناعي

الجزيرة.
ــو صحفي  ــقطرى وه ــف الس ــال عاط ــك ق اىل ذل
ــقطرى إن الجزيرة باتت  ــط من أبناء جزيرة س وناش
ــة لدولة اإلمارات، ولم  ــزة لتكون إمارة ثامنة تابع جاه

يبق غري إعالنها رسميا.
ــي يف  ــود اإلمارات الوج أن  اىل  ــقطري  الس ــار  وأش
ــاء وكل املنافذ الجوية  ــار واملين ــمل املط الجزيرة يش

والبحرية للجزيرة.
وأكد السقطري أن اإلمارات جندت آالف الشباب، 
ــكرية، ووقفت خلف  ــتحدثت قواعد ونقاطا عس واس
انتشار السالح يف أوساط املجتمع السقطري بشكل 

مرعب ومخيف.
ــد قال يوم أمس  ــطاء اإلماراتيني ق وكان أحد النش
عىل قناة ”سكاي نيوز“ التابعة لإلمارات إن اإلمارات 
ــقطرى لتحديد  ــرة س ــتفتاء عىل جزي ــتجري اس س
ــارات و  ــالث دول اإلم ــن ث ــة م ــار دول ــري، واختي املص

الصومال وسلطنة عمان.
ــعة عىل  ــة غضب واس ــاة حال ــح القن ــار ترصي وأث
ــني هادي  ــاب يمنيني متهم ــطاء وكت ــات النش صفح
ــا والتهاون  ــىل الجزيرة وأبنائه ــه  بالتآمر ع وحكومت
وعدم اتخاذ موقف حازم جراء ما تمارسه اإلمارات يف 

الجزيرة منذ ثالثة أعوام.

مناقشة ضوابط استقرار أسعار الصرف مناقشة ضوابط استقرار أسعار الصرف 
بعمرانبعمران

االمارات تحكم سيطرتها على سقطرى وتستعد إلعالنها إمارة ثامنة االمارات تحكم سيطرتها على سقطرى وتستعد إلعالنها إمارة ثامنة 

شن شن ٣٣٣٣ غارة بقنابل عنقودية على ضالع همدان غارة بقنابل عنقودية على ضالع همدان

عمران / سبأ
ــس  ــران أم ــة عم ــاء بمحافظ لق ــش  ناق
ــل جعمان،  ــظ الدكتور فيص ــة املحاف برئاس
ــة  ــالت الرصاف ــي مح ــن مالك ــدداً م ــم ع ض
ــتقرار  الس ــة  الالزم ــط  الضواب ــة،  باملحافظ

أسعار رصف العمالت.
ــني عام محيل  ــرق اللقاء بحضور أم وتط
ــن  أم ــر  ومدي ــوس  املخل ــح  صال ــة  املحافظ
ــوكل، ومحمد  ــد محمد املت ــة العمي املحافظ
عبدالله العزي، إىل اإلجراءات الكفيلة للحد 
ــعار الرصف وانعكاساتها عىل  من ارتفاع أس
ــراء  ــة ج ــة والغذائي ــواد التمويني ــعار امل أس
ــتغلون  التالعب من قبل البعض والذين يس

ظروف العدوان يف هذا الجانب.
ــود  جه ــر  تضاف رضورة  ــاء  اللق ــد  وأك
ــراءات القانونية  ــاذ كافة اإلج الجميع واتخ

ــالت،  ــعار رصف العم ــني بأس ــاه املتالعب تج
وعدم التعاطي مع ما يخدم العدوان.

ــان إىل  ــظ جعم ــار املحاف ــاء أش ويف اللق
ــؤوليتها  ــل رشكات الرصافة مس أهمية تحم
ــا يخدم االقتصاد  ــالل املرحلة الراهنة بم خ
ــة املحلية  ــيولة النقدي ــي وتوفري الس الوطن

واألجنبية.
ــيل املحافظة  ــام مح ــار أمني ع ــا أش فيم
ورئيس نيابة عمران فضل املطاع إىل رضورة 
إلتزام رشكات ومحالت الرصافة باإلجراءات 

املنظمة لعملية أسعار رصف العمالت .
ــاء وكيل محافظة عمران أمني  حرض اللق
فراص ورئيس جهاز األمن السيايس العميد 
ــة  مكافح ــاز  جه ــر  ومدي ــتوي  الش ــد  محم

املخدرات العميد ماجد القيايف .
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سگرتريو التحرير

الرئيس الصماد: الجميع معنيون بالدفاع عن الوطن ومواجهة الرئيس الصماد: الجميع معنيون بالدفاع عن الوطن ومواجهة 
ما يتعرض له من عدوان ومحاوالت لطمس هويته وثقافتهما يتعرض له من عدوان ومحاوالت لطمس هويته وثقافته

ــه جريمة ــاس ب ــو الغاية وأن المس ــل الوطن ه ــة وجع ــة الراهن ــي المرحل ــن ف ــى دور المثقفي ــد عل ــه جريمة التأكي ــاس ب ــو الغاية وأن المس ــل الوطن ه ــة وجع ــة الراهن ــي المرحل ــن ف ــى دور المثقفي ــد عل ¶¶ التأكي

0303 أخباروتقارير

ٹ / سبأ
ــعودي أمس  ارتكب طريان العدوان الس
ــعبي بمديرية  ــوق ش ــزرة مروعة يف س مج
ــقوط  كتاف بمحافظة صعدة ما أدى إىل س
ــن املواطنني  ــد م ــح واح ــهيداً وجري 11 ش

العزل.
أسماء الشهداء

1 - بدر عيل جازع
2 - صالح عيل حسني سهيب

3 - بدر عبدالله صوات سهيب
4 - مالك عبدالله صوات سهيب
5 - أحمد حسني عيفلة سهيب

6 - حسني عبدالله عيل جذبه
7 - عبدالعزيز عبدالله عيل جذبه

8 - نارص عبدالله مرسح
9 - محمد أحمد صالح باحش
10 - رائد صالح أحمد باحش

11 - شاجع هادي حسني سهيب
12 - حسني عيل جازع / مصاب

ــزي  الع ــه  عبداإلل ــور  الدكت ــح  وأوض
ــة صعدة  ــة بمحافظ ــب الصح ــر مكت مدي
ــريان العدوان  ــورة" أن ط ــح لـ"الث يف ترصي
ــوقني من املواطنني العزل  ــتهدف املتس اس
ــرشاء املعتاد يف  ــع وال ــون البي ــم يمارس وه
ــا يجري من  ــوق وال دخل لهم بم ــذا الس ه
ــذه  ــرياً إىل أن ه ــكرية.. مش ــات عس عملي
ــازر املروعة التي  ــاف إىل املج ــزرة تض املج
ــات  ــف مديري ــدوان يف مختل ــا الع يرتكبه

املحافظة.
ــريان  ط أن  ــزي  الع ــور  الدكت ــاف  وأض  
ــىل مديرية  ــارات ع ــدة غ ــن ع ــدوان ش الع
ــهاد طفلتني األوىل  غمر مما أدى إىل استش
ــنوات..  ــنتان واألخرى خمس س عمرها س
ــاً وامرأة  ــره 18 عام ــاب عم ــرح ش ــا ج فيم

عمرها 38 سنة وطفل عمره 7 سنوات.
ــة  الصح ــب  مكت ــر  مدي ــب  وبحس  
ــتهدف طريان  ــد اس ــدة فق ــة صع بمحافظ
ــني يف مديرية  ــزًال ألحد املواطن العدوان من
ــهاد رجلني  باقم نتج عن تلك الغارة استش

وامرأة وجرح خمس نساء وطفل.
وأشار الدكتور العزي إىل أن مواطناً من 
ــدا استشهد إثر استهدافه  أبناء مديرية ش
ــعودية،  ــوات حرس الحدود الس من قبل ق
ــة الغور بمديرية غمر  فيما تعرضت منطق

لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــن  وش
ــة  ــىل محافظ ــارة ع ــس 32 غ ــي أم األمريك

صنعاء، باستخدام قنابل عنقودية.
ــة أن  ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــالع همدان  ــتهدفت منطقة ض الغارات اس
ــازل وممتلكات  ــرية بمن ــة أرضارا كب مخلف

املواطنني.

ــريان املعادي  ــار املصدر إىل أن الط وأش
ــالل قصفه  ــة خ ــل عنقودي ــتخدم قناب اس
ــريان العدوان ما  ــة.. الفتا إىل أن ط للمنطق
ــع فتح حاجز  ــتمرا يف التحليق م يزال مس

الصوت.
ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــن ط ــا ش كم
ــىل  ع ــارات  غ ــلة  سلس ــس  أم ــي  األمريك

محافظة حجة.
ــي باملحافظة لوكالة  وأوضح مصدر أمن
ــبأ) أن طريان العدوان  ــاء اليمنية (س األنب
ــي حرض  ــىل مديريت ــع غارات ع ــن تس ش

وميدي باملحافظة .
ــن طريان العدوان السعودي  إىل ذلك ش
ــىل مديرية  ــي أمس ثالث غارات ع األمريك

التحيتا بمحافظة الحديدة.
ــة لوكالة  ــي باملحافظ ــر مصدر أمن وذك
ــارات  الغ أن  ــبأ)  (س ــة  اليمني ــاء  األنب
استهدفت مزرعة أحد املواطنني باملديرية.

طيران العدوان يرتكب مجزرة ضحيتها طيران العدوان يرتكب مجزرة ضحيتها ١١١١ شهيدًا  شهيدًا 
وجريح واحد في سوق شعبي بكتاف صعدةوجريح واحد في سوق شعبي بكتاف صعدة
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ٹ / ماجد حميد/سبأ
ــس مرصعهما  ــىل اليمن أم ــدوان ع ــان لتحالف الع ــان موالي ــي قيادي لق

وأصيب آخرون يف جبهة الساحل الغربي لليمن.
ــم أريض نصبته قوات  ــكري ل"الثورة" فان كمينا بلغ ــؤول عس ووفقا ملس
ــيات املرتزقة  ــد األطقم التابعة ملليش ــعبية انفجر بأح ــش واللجان الش الجي

مخلفا قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ــمى  ــي قائد ما يس ــاهر الصبيح ــن ش ــادي عبدالرحم ــل القي ــد مقت وأك
ــاحل  ــاركة يف العدوان الربي عىل اليمن يف جبهات الس ــة الثالثة املش بالكتيب

لتعز.
ــيات هادي مرصعة  ــياق متصل لقي قيادي رفيع يف صفوف مليش ويف س

واصيب آخرون من مرافقيه..
وحسب مصادر مطلعة فإن القيادي خالد الصماتي لقي مرصعه وثالثة 
ــكري يف طور  ــن مرافقيه فيما اصيب اثنان آخران  إثر انقالب طقمهم العس م

الباحة..
ــيات  ــرز القياديني ملليش ــد من أب ــي يع ــادر اىل أن الصمات ــارت املص واش

الرئيس املستقيل هادي املساندة لتحالف العدوان وقوات االحتالل..
ــة نوعية  ــم أمس بعملي ــة العدوان مرصعه ــدد من مرتزق ــز لقي ع ويف تع

وقصف مدفعي عىل تجمعات لهم باملحافظة.
ــبأ) أن الجيش  ــة (س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
ــة يف قرية البوالع  ــىل مواقع املرتزق ــعبية نفذوا عملية نوعية ع ــان الش واللج

والجدير شمال غرب مدينة موزع.
ــة خالل العملية وأرس أربعة  ــد املصدر مرصع وإصابة عدد من املرتزق وأك

منهم وتدمري آلية عسكرية.
ــتهدفت تجمعات  ــان اس ــش واللج ــة الجي ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت ــرة والعروس بالرصمني وس ــة الج ــة يف منطق للمرتزق

صفوفهم.
ــس لزحف مرتزقة  ــعبية أم ــذا وقد تصدى أبطال الجيش واللجان الش ه

العدوان السعودي األمريكي يف منطقة ذي ناعم بمحافظة البيضاء.
ــة ذي ناعم  ــاه منطق ــف للمرتزقة باتج ــرس زح ــكري ك ــد مصدر عس وأك

وتكبيدهم خسائر يف األرواح.

ــس عملية هجومية  ــعبية أم ــال الجيش واللجان الش ــج نفذ أبط ويف لح
واسعة عىل مواقع مرتزقة العدوان يف حمالة بكرش بمحافظة لحج وسيطروا 

عىل تبة املنقاف االسرتاتيجية.
ــى يف صفوف  ــىل والجرح ــن القت ــقوط عدد م ــكري س ــدر عس ــد مص وأك

املرتزقة خالل العملية الهجومية والسيطرة عىل تبة املنقاف.
ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــف صاروخي للجي ــتهدف قص ــك اس إىل ذل
ــعودي األمريكي، وتم إحراق مدرعة تابعة لهم  تجمعات ملرتزقة العدوان الس

يف كهبوب بمحافظة لحج.
ــاً  ــبأ) أن قصف ــة (س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض

صاروخياً استهدف تجمعات ملرتزقة العدوان يف مجمع السقياء بكهبوب.
ــة بصاروخ  ــكرية تابعة للمرتزق ــراق مدرعة عس ــدر أنه تم إح ــاد املص وأف

موجه خلف تبة املحروقات جنوب كهبوب.

مقتل قياديين من مرتزقة العدوان بجبهة الساحل الغربي ومصرع عدد منهم في تعزمقتل قياديين من مرتزقة العدوان بجبهة الساحل الغربي ومصرع عدد منهم في تعز


