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الحديدة /سبأ
ــني  ــر املالية الدكتور حس ــوزراء وزي ــس ال ــد نائب رئي تفق
ــري  ــن أحمد الهيج أمس، س ــظ الحديدة حس ــويل ومحاف مقب
ــام  ــورة وأداء عدد من األقس ــفى الث ــة مستش ــل يف هيئ العم
ــني  ــة التي تم افتتاحها مؤخرا بالهيئة ودورها يف تحس الطبي

الخدمات الطبية.
ــة محمد عياش  ــل أول املحافظ ــا ومعهما وكي ــث اطلع حي
ــار أحمد  ــوارد املالية عبد الجب ــة للم ــل املحافظ ــم ووكي قحي
ــري العمل بمركز سوء التغذية الذي تم تأهيله  محمد، عىل س
بدعم من منظمة اليونيسف بهدف تحسني الخدمات الطبية 

لألطفال املصابني بسوء التغذية يف املحافظة.
ــم معالجة  ــج ومرافقوهم عىل قس ــع مقبويل والهي كما اطل
ــاالت املصابة أو  ــتقبل  الح ــاالت مرض الدفترييا الذي يس ح

املشتبه إصابتها بهذا املرض الذي ظهر يف املحافظة.
ــني  ــر املالية الدكتور حس ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي وكان نائ
ــن  مقبويل قد ترأس اجتماعاً بحضور محافظ املحافظة حس
ــاش قحيم  ــد عي ــة محم ــل أول املحافظ ــج ووكي ــد الهي أحم
ــار احمد محمد  ــة عبد الجب ــوارد املالي ــل املحافظة للم ووكي
ــار الله، كرس  ــة الدكتور عبد الرحمن ج ــر مكتب الصح ومدي
ملناقشة سري األداء بالهيئة والخدمات الصحية املتوفرة فيها 

واحتياجات الهيئة.

ــي تحتلها محافظة  ــىل املكانة الت ــد الدكتور مقبويل ع وأك
ــا الصحية  ــا مرفقه ــي تقدمه ــات الت ــذا الخدم ــدة وك الحدي
ألبناء املحافظة واملحافظات املجاورة خاصة يف ظل استمرار 

العدوان والحصار.

ــة وقيادة  ــة باملحافظ ــادة مكتب الصح ــاد بجهود قي وأش
ــفى الثورة يف توفري اإلمكانات لتحسني وتجويد  هيئة مستش

الخدمات الصحية والطبية يف املحافظة.
ــهيل  ــتعرض رئيس الهيئة الدكتور خالد أحمد س فيما اس

ــوادر الطبية بما  ــزة والك ــن األجه ــات الهيئة م ــم احتياج أه
ــا من القيام بدورها وخاصة يف ظل ما تعانيه املحافظة  يمكنه

جراء العدوان والحصار.
ــات تتمثل يف  ــهيل إىل أن أهم االحتياج ــار الدكتور س وأش
ــات املخ واألعصاب والجراحة  الجراحات النادرة يف تخصص
ــة والعظام .. مؤكدا أهمية هذه التخصصات خاصة وأن  العام
الهيئة أصبحت مرجعية للمستشفيات وتستقبل املرىض من 

املحافظات املحيطة بها.
ــر املالية ومحافظ  ــوزراء وزي ــك تفقد نائب رئيس ال إىل ذل
ــتمعا من مدير  ــدة، مركز األمل ملكافحة الرسطان،  واس الحدي
ــذي يقوم به  ــور، إىل رشح عن الدور ال ــور يارس ن ــز الدكت املرك
ــغ عددها أربعة  ــاالت الواصلة إليه والبال ــز ملعالجة الح املرك
ــة  ــادة املحافظ ــن قي ــة م ــود املبذول ــة والجه آالف و700 حال

ومكتب الصحة لتوفري العالجات الخاصة بمرىض الرسطان.
وتطرق نور إىل الصعوبات التي يواجهها املركز ومن أبرزها 
انقطاع املوازنة الخاصة به.. مشريا إىل أن املركز يعتمد حاليا 
ــادة املحافظة عىل  ــي تعمل قي ــاعدات الت ــىل الهبات واملس ع
ــو ما يهدد  ــني وفاعيل الخري وه ــدد من الداعم ــا من ع توفريه

بتوقف العمل يف املركز.
ــاء  ــدراء اإلدارات ورؤس ــة وم ــس الهيئ ــواب رئي ــم ن رافقه

األقسام الطبية بالهيئة.

الحديدة / سبأ 
ــد الله الوزير  ــاه والبيئة املهندس نبيل عب ــد وزير املي  تفق
ــرصف الصحي  ــة املحليه للمياه وال ــر عام املؤسس ومعه مدي
ــاه والرصف  ــبكتي املي ــدة زيد الكحالني ش ــة الحدي بمحافظ

الصحي بمديريتي الحايل والحوك بمدينة الحديدة .
واطلع الوزير والكحالني عىل سري العمل امليداني الخاص 
بأعمال الرصف الصحي يف شوارع املعدل و التنمية الكورنيش 
ــوك ، والصعوبات التي يواجهها  ــة غليل بمديرية الح ومنطق
ــاء  ــك األحي ــتمر يف تل ــاري املس ــح املج ــة طف ــال نتيج العم

والشوارع .
ــول  ــي الحل ــرصف الصح ــن ال ــؤولني ع ــع املس ــش م وناق

املقرتحة للتخفيف من طفح املجاري .
ــذا الصدد وعد وزير املياه والبيئة بالعمل عىل إيجاد  ويف ه
ــتمرار  ــبكة املجاري للحد من اس ــل لتنظيف ش مصادر تموي

طفح املجاري يف عموم مديريات املدينة.

إىل ذلك قام وزير املياه والبيئة املهندس نبيل الوزير بزيارة 
ــلخانة يف مديرية الحايل حيث  ميدانية ملنطقة األطراف بالس
ــبكة املياه التي تغذي منازل املواطنني  اطلع عىل تمديدات ش

باملياه.
ــف  ــكلة ضع ــة مش ــئويل املؤسس ــع مس ــر م ــش الوزي وناق
ــتهلكني بصورة  ــاه إىل املس ــول خدمة املي ــدم وص ــبكة وع الش
ــة لعمل تدخالت  ــي تواجه املؤسس ــة والصعوبات الت طبيعي

لتحسني الشبكة وتصفية األنابيب من الكلس.
وأكد الوزير سعي الوزارة الجاد يف البحث عن مصادر دعم 
ــبكة وبما يضمن وصول الخدمة  ــني الش إلعادة تأهيل وتحس

إىل املستهلكني بالشكل املطلوب .
ــي  ــد الكحالن ــة زي ــام املؤسس ــر ع ــن مدي ــه ثم ــن جانب م
ــاه والرصف الصحي  ــوزارة بدعم خدمات املي ــام قيادة ال اهتم
ــبكة رغم الظروف التي  ــني الش باملحافظة وحرصه عىل تحس

يمر بها الوطن جراء العدوان الغاشم .

وزير المياه يتفقد شبكتي المياه والصرف وزير المياه يتفقد شبكتي المياه والصرف 
الصحي بمديريتي الحوك والحالي بالحديدةالصحي بمديريتي الحوك والحالي بالحديدة

نائب رئيس الوزراء ومحافظ الحديدة يتفقدان مستشفى الثورة ومركز األمل لعالج السرطاننائب رئيس الوزراء ومحافظ الحديدة يتفقدان مستشفى الثورة ومركز األمل لعالج السرطان
اطلعا على سير الخدمات المقدمة للمرضىاطلعا على سير الخدمات المقدمة للمرضى

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران :

ــتهدف  ــي ومدفعي يس ــف صاروخ - قص
ــب  علي ــال  جب ــة  قبال ــة  للمرتزق ــات  تجمع

وصحراء البقع
- استهداف تجمعات وتحصينات الجنود 
ــف  بقذائ ــديس  الس ــع  موق يف  ــعوديني  الس

املدفعية
ــعودية ملرتزقة  ــكرية س ــري آلية عس - تدم
ــفة يف رقابة  ــوة ناس ــعودي بعب ــش الس الجي

الخشباء
- استهداف تجمعات للجنود السعوديني 

يف موقع الضبعة بقذائف املدفعية
جيزان :

ــعوديني يف تبة الخزان  - قنص 3 جنود س
بقرية قوى ويف قرية حامضة

ــف مدفعي عىل تحصينات الجيش  - قص
السعودي يف قرية الظهر

عسري :
ــدك  ي ــي  وصاروخ ــي  مدفع ــف  قص  -
ــعوديني  ــات الجنود الس ــات وتحصين تجمع
ــر  ــة الهنج ــبحطل ويف رقاب ــل س ــف جب خل

وقبالة منفذ علب
ــش  ــة الجي ــاوالت ملرتزق ــدة مح ــرس ع - ك
ــل ام الرياح  ــاه جب ــدم باتج ــعودي للتق الس

قبالة جبل سبحطل

االربعاء 2018/1/31       

البيضاء :
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــدو الجي - مجاه
ــىل مواقع املرتزقة  ينفذون عملية هجومية ع
ــقوط قتىل وجرحى  يف تبة الجميل بقيفة وس

يف صفوفهم
لحج :

ــة الحمراء  ــف للمرتزقة يف التب ــرس زح - ك
بكرش وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم

يف  ــة  فادح ــائر  وخس ــف  زح ــار  انكس  -
ــم  ــف له ــرس زح ــالل ك ــة خ ــوف املرتزق صف
باتجاه حمالة بكرش وسقوط عرشات القتىل 

والجرحى يف صفوفهم
ــن املرتزقة  ــرث من 25 م ــرصع وجرح اك - م

بينهم القيادي محمد جازم هندي
ــتهداف  والقيادي زكريا عيل احمد اثر اس

تجمعاتهم بصاروخ حراري يف كرش
الجوف :

ــاً  صاروخ ــق  تطل ــة  الصاروخي ــوة  الق  -
ــتهدف اجتماعاً  ــتياً نوع قاهر M2 اس باليس

لقيادات الغزاة واملرتزقة بمنطقة املهاشمة
ــة يف قصف  ــن املرتزق ــى م ــىل وجرح - قت
ــمة  ــتهدف تجمعاتهم يف املهاش ــي اس مدفع

بمديرية خب والشعف
ــع  مدف ــل  تحم ــكرية  عس ــة  آلي ــري  تدم  -
ــاش عيار 23 بصاروخ موجه يف املهاشمة  رش

بمديرية خب والشعف
تعز :

ــان  رمض ــيش  الداع ــادي  القي ــرصع  م  -
ــماعيل  إس ــو  ”أب ــري  الجزائ ــي  العناب
ــريان  ــة بن ــية جزائري ــن جنس ــري“ م الجزائ

الجيش واللجان الشعبية يف تعز
ــن املرتزقة خالل  ــرصع وجرح أعداد م - م

محاولة تقدم يف وادي صالة والرصمني
ــن ثالثة  ــة األخري جرى م ــف املرتزق - زح
ــم  وت ــني  والرصم ــة  صال وادي  يف  ــات  اتجاه

التنكيل بهم
ــة بصاروخ موجه  ــري مدرعة للمرتزق - تدم

خالل الزحف يف وادي صالة
ــزات  تعزي ــل  تحم ــت  كان ــة  آلي ــري  تدم  -
ــني ناريتني  ــم ودراجت ــة وإحراق طق للمرتزق

بمنطقة صالة
ميدي :

ــات  ــتهدف تجمع ــي يس ــف مدفع - قص
للمرتزقة شمال صحراء ميدي .

جبهة الداخلجبهة الداخل

صنعاء:
ــة بمديرية  ــة الرشي ــان عىل منطق • غارت

بني حشيش
ــية  الحشيش ــة  منطق ــىل  ع ــارات  غ  5  •

بمديرية شعوب بالعاصمة
ــة  ــن يف منطق ــة مواط ــىل مزرع ــارة ع • غ

شاهرة بضالع همدان
مارب:

• غارة عىل مديرية رصواح
عمران:

ــا وإصابة أكرث من  ــهاد 17 مواطن • استش
20 آخرين بغارتني عىل جرس العربات وسوق 

بمنطقة املفخاذ بمديرية قفلة عذر
صعدة:

ــاء مديرية رازح  ــن أبن ــة مواطن م • إصاب
ــراء القصف الصاروخي واملدفعي  بجروح ج

السعودي عىل املديرية
ــتهدف  ــعودي يس ــف صاروخي س • قص

منطقة البقعة بمران يف مديرية حيدان
حجة:

• 5 غارات عىل مديريتي حرض وميدي
الحديدة:

• غارتان عىل مديرية اللحية
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

ــادى األوىل ١٤٣٩ه - ٢ فرباير ٢٠١٨م - العدد ١٩٤٣٣ ــة: ١٦ جم Friday: 16 Jomada Alawla 1439 - 2 February 2018 - Issue No. 19433الجمع

تعز / سبأ
ــده الجندي  ــخر محافظ تعز عب س
ــزق املدعو صادق  ــات املرت من ترصيح
رسحان قائد ما يسمى باللواء 22ميكا، 
ــدم ملرتزقة  ــا وجود تق ــذي زعم فيه وال
ــة  ــات محافظ ــض جبه ــدوان يف بع الع

تعز.
ــدي يف ترصيح  ــد املحافظ الجن وأك
ــبأ) أن تلك املزاعم ال أساس لها  لـ (س
ــار حمالت  ــدرج يف إط ــن الصحة وتن م
ــا  ــروج له ــي ي ــي الت ــل اإلعالم التضلي
ــن يحاولون خلق  ــدوان، الذي ــد الع عبي
ــزاز دول  ــة بغرض ابت ــارات وهمي انتص
ــق انتصارات  ــدوان وإيهامها بتحقي الع

ال تستند عىل حقائق ميدانية.
ــم  ــدوان ل ــة الع ــار إىل أن مرتزق وأش
ــن  ــة م ــدم يف أي جبه ــرزوا أي تق يح
ــاء  الغط ــن  م ــم  الرغ ــىل  ع ــات  الجبه
الجوي لطريان تحالف العدوان بصورة 

هستريية.
ــال  ــز أن أبط ــظ تع ــد محاف ــا أك كم
ــعبية يسيطرون  الش الجيش واللجان 
ــا  ــة كم ــات املحافظ ــع جبه ــىل جمي ع
ــت  ــدة كان ــع جدي ــىل مواق ــيطروا ع س
تحت سيطرة مرتزقة العدوان وكبدوهم 

خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.
ــم املدعو رسحان  ــت إىل أن مزاع ولف
ــية  النفس ــرب  الح ــار  إط يف  ــي  تأت
ــىل الهزائم التي تالحقه يف  والتغطية ع
ــان ال يملك  ــات.. مؤكدا أن رسح الجبه
ــكري كما يزعم وإنما يتمرتس  لواء عس
ــة  متطرف ــة  إرهابي ــات  عصاب ــف  خل

مطلوبة للعدالة.
ــال  أبط ــدي  الجن ــظ  املحاف ــا  وحي
ــن  الذي ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
يف  ــة  بطولي ــم  املالح أروع  ــطرون  يس
ــه دفاعا عن  ــة العدوان ومرتزقت مواجه

الوطن والرشف والكرامة.

ــق التي  ــني يف املناط ــأن املواطن وطم
ــش واللجان  ــيطرة الجي ــت س تقع تح
ــة حياتهم الطبيعية  ــعبية بممارس الش
ــات إىل الترصيحات التي  ــدم االلتف وع

تروج لها أبواق العدوان ومرتزقته.
كما تفقد محافظ تعز عبده الجندي 
ــش واللجان  ــوال أبطال الجي أمس أح
الشعبية املرابطني يف الخطوط األمامية 

بالجبهة الرشقية يف مدينة تعز.
ــوفتيل  ــظ تعز تبة س ــث زار محاف حي
ــوري  الجمه ــرص  والق ــة  الجعش ــل  وجب
ــة وجولة  ــوق الجمل ــزي وس ــن املرك واألم
القرص، مهنئا املرابطني باالنتصارات التي 
ــطرونها يف مواجهة العدوان ومرتزقته  يس

يف مختلف جبهات الرشف والكرامة.
ــطوري  األس ــود  الصم أن  ــد  وأك
يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي
ــيظل  ــه س ــدوان ومرتزقت الع ــة  مواجه
ــار كل أبناء  ــزاز وإكب ــر واعت ــل فخ مح
ــا بالتكتيكات  ــي .. منوه ــعب اليمن الش
ــش واللجان  ــكرية النوعية للجي العس
الشعبية والتي أفشلت خطط العدوان 

ومغامراته.
وأشار املحافظ الجندي إىل أن أبواق 
ــاول التغطية عىل هزائمها  العدوان تح
ــرب  والح ــائعات  الش ــث  بب ــلها  وفش
ــية .. الفتا إىل أن تلك الشائعات  النفس

ستبوء بالفشل الذريع.
ــدوان  الع ــرات  مؤام أن  ــد  أك ــا  كم
ــي وصمود  ــىل صخرة وع ــتتحطم ع س
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــات  وثب
ــة .. مؤكدا أن  ــعبية وأبناء املحافظ الش
ــتبقى عنوانا للتحدي والصمود  تعز س

وبوابة النرص ومقربة الغزاة.
ــاء  ــي أبن ــز بوع ــظ تع ــاد محاف وأش
ــر  ملخاط ــعارهم  واستش ــة  املحافظ
ــدوان والتي  ــات اإلجرامية للع املخطط
ــن ونهب ثرواته  ــتهدف تمزيق الوط تس

وتدمري مقدراته.
ــق  ــد مناط تفق ــز  تع ــظ  وكان محاف
ــة القرص ..  ــوق الجملة وجول كالبة وس
ــن املواطنني واطلع عىل  والتقى عددا م
احتياجاتهم .. موجها الجهات املعنية 
بتوفري متطلباتهم الخدمية والتنموية.
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تشييع الشهيد
ــيفتقد لعقلية مثل  ــن س ــالؤه أن الوط ــد زم ــث أك حي
ــريين إىل أن العدو  ــة الدكتور راجي الناضجة، مش عقلي
ــه إىل تصفية العقول التي يعول عليها لبناء الوطن  اتج
ــال الجيش  ــق أي تقدم أمام رج ــل يف تحقي ــد أن فش بع

واللجان الشعبية يف امليادين والساحات.
ــة املختصة  ــات األمني ــهيد أهابت بالجه ــة الش عائل
ــذه االغتياالت،  ــل ه ــتمرار مث ــذر ملنع اس ــظ والح التيق
معاهدين قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي 

عىل االستمرار يف درب النضال والصمود.
بن حبتور

ــال  ــا الرج ــي يقدمه ــات الت ــذه التضحي ــداً أن ه مؤك
ــباب اليوم دفاعا عن الوطن هي محل اعتزاز كبري  والش

لدى جميع أبناء الوطن .
ــهداء الزكية لن تذهب  ــرب عن ثقته يف أن دماء الش وع
ــن وأبنائه  ــا مغايرا للوط ــتصنع مجدا وواقع ــدى وس س
ــلوانا يف أن  ــال " إن عزاءنا وس ــيادة .. وق ــتقالال وس واس

ــن وطنهم ويحمون  ــهدوا وهم يذودون ع األبطال استش
شعبهم ".

ــة  ــم منزل ــر أن ينزله ــيل القدي ــوىل الع ــل إىل امل وابته
ــىل وأن  ــردوس األع ــكنهم الف ــرار وأن يس ــهداء األب الش

يعصم قلوب الجميع بالصرب والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون "

ــاة يف وفاة  ــا بعث رئيس الوزراء برقية عزاء ومواس كم
ــذي انتقل  ــلم بن عيل حيدرة بن حبتور، ال ــيخ يس الش
ــرة باملأثر الطيبة والعمل يف  ــوار ربه بعد حياة زاخ إىل ج

خدمة وطنه ومجتمعه.
ــزاء املوجهة إىل  ــة الع ــوزراء يف برقي ــرب رئيس ال وأع
ــن عيل بن  ــور ب ــرص ومنص ــدي ومن ــد مه ــوان الفقي إخ
ــلم  ــه املهندس عيل واملهندس رايض يس ــور، ونجلي حبت
ــة آل حيدرة بن حبتور يف اليمن  بن عيل بن حيدرة وكاف
ــذا املصاب  ــاته به ــه وعظيم مواس ــن تعازي ــر، ع واملهج

األليم .
ــني ومتابعة  ــالح ذات الب ــب الفقيد يف إص ــوه بمناق ون
ــاريع التنموية لدى الجهات املعنية وسعيه ملا فيه  املش

ــع الوطن  ــتمر م ــال عن حضوره املس ــري املجتمع فض خ
ــرية  ــه وذلك امتدادا ملس ــاع عن مصالح ــاه والدف وقضاي
ــه أيادي  ــدرة الذي طالت ــيخ عيل بن عيل حي ــده الش وال

الغدر يف سبعينات القرن املنرصم .
ــرس برحيل  ــور أن الوطن خ ــن حبت ــور ب ــد الدكت وأك
الشيخ يسلم شخصية وطنية خرية كان لها بصماتها يف 
خدمته واالنتصار لقضاياه العادلة.. سائال املوىل القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة ويسكنه فسيح 

جناته وأن يلهم الجميع الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا اليه راجعون ".

واليتي: اليمن
ــات يف وضع يتهرب  ــه اليوم ب ــزب الل ــار إىل أن ح  وأش
ــة الكيان الصهيوني من مواجهته عىل غرار حرب  ساس

تموز.
ــط مهمة  ــران أي دعوات لرب ــض طه ــد واليتي رف وأك
ــج إيران  ــد برنام ــووي بتقيي ــاق الن ــىل االتف ــاظ ع الحف

الصاروخي أو تمددها اإلقليمي.
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الثورة / ماجد الكحالني
  CNN ــاة  قن ــا   بثته ــي  الت ــور  الص ــارت  أث
ــز“ أمريكيني  ــاء لجنود ”مارين ــة  الثالث األمريكي
وهم يرافقون  طاقم القناة األمريكية يف نهم رشقي 
العاصمة اليمنية صنعاء حالة لغط واستهجان 

يف أوساط محللني سياسيني وعسكريني.
ووفقا للمشاهد التي بتتها القناة فقد أظهرت 
ــن قبل جنود  ــل القناة م ــتقبال مراس لحظة اس

مارينز أمريكيني كانوا متواجدين يف ”نهم“.
ــع  الفيديو الجنود األمريكيني  وأظهرت مقاط
ــة  الي ــوق  ف ــف  للتحال ــلحني  مس ــع  م ــني  ملثم
ــل املنارة يف  ــم إىل جب ــم يف طريقه ــكرية  وه عس

جبهة نهم.
ــربوا  اعت ــكريون  وعس ــيون  سياس ــون  محلل
ــم، ثم   ــني  يف نه ــز األمريكي ــود املارين ــد جن تواج
ــل الحربي لقناة  ــون  املراس ــة نيك روبرتس برفق

CNN انتهاكا  للسيادة اليمنية.
ــرب عىل اليمن  ــدوا  أن ذلك يعني أن الح وأك
أمريكية بامتياز واال ملا كان للسعودية واإلمارات 
ــن يف الوقت  ــول اليم ــي بدخ ــمح للصحف أن تس
ــن  ــب آخري ــني أجان ــه صحفي في ــع  تمن ــذي  ال

يرافقون إغاثات إنسانية من دخول اليمن.
ــتدلوا بذلك عىل ما فعلت مع 3صحفيني  واس
ــهر يوليو املايض فضًال عن تواجد  من BBC يف ش
ــز داخل األرايض اليمنية ويف إحدى أقوى  املارين

الجبهات القتالية.
ــن “ تحالف  ــة نهم التي راه ــوم أن جبه ومعل
ــم لدخول  ــتكون بوابته ــىل أنها س ــدوان “ ع الع
ــاً، لكنهم عجزوا منذ قرابة العامني  صنعاء رسيع
ــث  ــا، حي ــرتات فيه ــو م ــة كيل ــاوز بعض ــن تج ع
شهدت صمودا اسطوريا لقوات الجيش اليمني 
ــه كل زحوفات  ــعبية، تكرست أمام ــان الش واللج

القوات املوالية للعدوان .
ــاةCNN  أظهر  ــل الحربي لقن ــا أن  املراس كم
ــارص تنظيم قاعدة ذكر يف تقريره انها  صورا  لعن

تتواجد يف تلك املناطق.
وتطرق مراسل قناة CNN يف تحقيقه املزعوم 
ــم عىل  ــية لم يكن الحصار الغاش إىل أمور هامش

ــوع كونه  ــة املوض ــا رغم أهمي ــن ضمنه ــن م اليم
يتعلق بمعاناة إنسانية شملت كل اليمنيني.

ــا دوليا  ــون إن تحالف ــال  روبرتس ــب ق وحس
ــده  بتزوي ــكا  امري ــرتف  تع ــن   اليم يف  ــل  يقات
ــد بطريقة مثرية  ــتخباراتية، ثم أك بمعلومات اس
ــرق  الط ــتخدم  يس ــف   التحال أن  ــخرية  للس
ــلحيه  ــتخدام حمار  لتزويد مس ــة كاس التقليدي
ــلحة  ــلحة يف نهم  فيما تبلغ مبيعات األس باألس
ــدة تحالف العدوان ب  ــعودية قائ األمريكية للس

300 بليون دوالر .
ــرى مقابلة مع  ــل CNN انه أج وأضاف مراس
ــمه واكتفى  ــم يذكر اس ــذي ل ــار -ال ــائق الحم س
بوصفه أنه رشطي- وهو يف طريقه من مأرب نحو 
جبل املنارة حيث رصح له ”إن اليمنيني وحدهم 
ال يمكن إلقاء اللوم عليهم عىل الفشل يف إيجاد 

السالم.“
مشرياً إىل أن سائق الحمار – حسب وصفه – 
اعرتف بوجود جماعة االخوان املسلمني املدرجة 
بقائمة االرهاب لدى السعودية ..الفتاً إىل أن فرع 
ــوى مجموعة  ــلمني يف البالد هو أق اإلخوان املس

سياسية يف اليمن.
ــذي  ال ــه  حديث يف    CNN ــل  مراس ــىض  وم  
يستخف فيه بعقلية املشاهدين واملتابعني حيث 
ــياً ومرجعية   ــائق الحمار محلًال سياس اعترب س
ــلمني، فإن  مؤكداً : ”انه  وبدون دعم اإلخوان املس
ــالم نهائي قد يكون شبه  التفاوض عىل اتفاق س
ــم يتطرق إىل أن جماعة  ــتحيل.“.. غري أنه  ل مس
ــزب االصالح تقاتل تحت  ــوان املتمثلة يف ح االخ

الرشعية املزعومة التي تقيم يف الرياض.
ــز األمريكي يف  ــود املارين ــر أن ظهور جن يذك
نهم بالتزامن مع وجود عنارص لتنظيم القاعدة ، 
ــدُّ مؤرشاً بقدر ما هو خطري إال أنه يثبت تورط  ُيَع
ــعودية وحزب اإلصالح يف دعم تلك  أمريكا والس

العنارص .
مساعد ناطق الجيش 

ــن املارينز يف نهم   ــا عىل ظهور قوات م وتعليق
قال العقيد عزيز راشد مساعد الناطق الرسمي 
ــي  ــز األمريك ــود املارين ــد جن ــش أن تواج للجي
ــر التي وقع  ــذاً لألوام ــي تنفي ــم يأت ــة نه يف جبه

ــابق لوكالة  ــر الس ــوس املدي ــد برتي ــا ديفي عليه
ــام 2011م والتي  ــتخبارات األمريكية يف الع االس
ــز عندما قال  ــورك تايم ــة نيوي ــا صحيف تناولته
سنقوم برضبات جوية ضد املجموعات املعادية 

لسياسة واشنطن يف وسط اسيا ويف اليمن.
ــورة" أن العدوان عىل  ــد لـ"الث وأكد عزيز راش
ــنطن بمباركة  ــن أمريكي ألنه أعلن من واش اليم
ــادة يف املخابرات  ــرية واعرتاف من ق ــة  كب أمريكي

األمريكية وأعضاء من الكونجرس.
ــور التي  ــاهد والص ــيل املش ــد ع ــرب راش واعت
ــن املارينز  ــود م ــراً لجن ــاة CNN مؤخ ــا قن بثته
ــل القناة  ــة مراس ــة نهم برفق ــي يف جبه األمريك
ــاهد  ــون، مقدمة ملراحل قادمة ملش نيك روبرتس

جماعية لتواجد املارينز األمريكي.
ــرياً إىل أن ذلك بمثابة جس نبض للشارع  مش
ــالل ومرتزقتهم،  ــوات االحت ــذي تتواجد فيه ق ال
ــر  ــم أم أن األم ــض تواجده ــيتحرك لرف ــل س وه
ــبكات  ــن الش ــلة م ــرب سلس ــه، ع ــح ال يعني أصب
ــاكل   ــادرة عىل التغلغل وإثارة املش اإلرهابية الق

والتخريب والفنت.
ــي  ــن أمريك ــىل اليم ــدوان ع ــاف أن الع وأض
ــة أمريكية كبرية  ــنطن بمبارك ألنه أعلن من واش
ــة  األمريكي ــرات  املخاب يف  ــادة  ق ــن  م ــرتاف  واع
وأعضاء من الكونجرس، وتحت غطاء التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية.
ــبتمرب  ــن س ــورة 21 م ــادة ث ــت إىل أن قي ولف
ــة  الوطني ــة  والحزبي ــية  السياس ــادات  والقي
ــدوان عىل اليمن  ــة أعلنت منذ بداية الع والقومي
ــاء  ــت غط ــي تح ــعودي أمريك ــدوان س ــه ع بأن
التحالف العربي، وباستخدام توصيفات تحمل 

طابعا إسالميا مذهبيا.
ــتمدة  ــة مس ــا القتالي ــة عقيدته ــد أن أم وأك
ــن أن تنطيل  ــة القرآنية ال يمك ــة من الثقاف ونابع

عليها تلك التوصيفات واملغالطات السياسية.
ــاعد ناطق الجيش جنود املارينز  وتوعد مس
ــور  طاب يف  ــكا  أمري إىل  ــم  وإعادته ــم  بمحاربته
ــعب  ــتحل لعنة الش ــا س ــت، وعنده ــن التوابي م
األمريكي عىل إدارته وقادته الذين جروا أبناءهم 

إىل معركة خارسة مع رجال الله اليمنيني .

قناة أمريكية تكشف عن وجود المارينز وعناصر قناة أمريكية تكشف عن وجود المارينز وعناصر 
القاعدة في ”نهم“ شرق العاصمةالقاعدة في ”نهم“ شرق العاصمة

مساعد ناطق الجيش توعد بإعادتهم في توابيتمساعد ناطق الجيش توعد بإعادتهم في توابيت

الثورة/
ــة بالتعاون مع منظمة  ــات التنموي ــة منصة لإلعالم والدراس اختتمت مؤسس
ــدويل لتنمية  ــكو)، والربنامج ال ــوم (يونس ــة والثقافة والعل ــدة للرتبي ــم املتح األم
ــؤويل  ــاوري األول الذي عقد مع مس ــس األول اللقاء التش ــال (IPDC)، أم االتص
عدد من وسائل اإلعالم بصنعاء حول مواجهة خطاب الكراهية والتحريض عىل 

العنف يف وسائل اإلعالم اليمنية.
ــبق عبدالباري طاهر  ــام أكد نقيب الصحفيني اليمنيني األس ويف حفل االختت
ــني، وتفاعلهم النابع من إيمان  ــه مع صناع الرأي ملدة يوم ــىل أهمية ما تم نقاش ع
ــال: الخرب  ــامح. وق ــيخ قيم التعايش والتس ــني بدورهم يف ترس ــني اليمني اإلعالمي
ــبعة  ــني وموضوعي وصادق وعلينا االبتعاد عن مفردات العنف والكراهية املش أم

بعبارات التحريض، والتوقف عن اذكاء الرصاعات واألحقاد.
ــذي تنفذه  ــة والعنف ال ــاب الكراهي ــة خط ــرشوع مواجه ــر أن م ــرب طاه واعت
ــلط الضوء عىل مشكلة هامة  ــة منصة بالتعاون مع منظمة اليونسكو يس مؤسس
ــتدعي من الجميع التعامل  ــائل اإلعالم اليمنية، األمر الذي يس وجوهرية يف وس

بإيجابية لتجاوز خطاب الكراهية املدمر، وتبني خطاب إعالمي يعزز ويفعل قيم 
العيش املشرتك، عىل اعتبار أن وسائل اإلعالم أدوات لبناء األوطان ال هدمها.

ــاب الكراهية والتحريض  ــاركون عدداً من القضايا الخاصة بخط وناقش املش
عىل العنف، وبحثوا السبل الكفيلة بتجاوزها، وأكدوا عىل أهمية مواجهة خطاب 
ــاب اإلعالمي مفردات  ــر، وتجنيب الخط ــاص من اآلخ ــري واالنتق االزدراء والتحق
ــؤولية ووفقا  ــة املهنة بمس ــة، وااللتزام بممارس ــة واملناطقي ــة والعنرصي الطائفي

لقواعدها األخالقية.
كما ناقش املجتمعون دليل خطاب الكراهية املقدم من مؤسسة منصة لإلعالم 

واثروه بعدد من املالحظات والتعديالت التي تم استيعابها عقب التوافق عليها.
وشكل املجتمعون لجنة لصياغة مسودة إعالن صنعاء حول مواجهة خطاب 
الكراهية برئاسة نقيب الصحفيني اليمنيني االسبق عبدالباري طاهر، عىل أن يتم 
ــف الثاني من فرباير  ــي املتوقع انعقاده يف النص ــاوري الثان عرضه يف اللقاء التش

الحايل إلقراره.

مؤسسة منصة تختتم اللقاء التشاوري األول لمواجهة خطاب مؤسسة منصة تختتم اللقاء التشاوري األول لمواجهة خطاب 
الكراهية والتحريض على العنف في وسائل اإلعالم اليمنيةالكراهية والتحريض على العنف في وسائل اإلعالم اليمنية

بالتعاون مع اليونسكو والبرنامج الدولي لتنمية االتصالبالتعاون مع اليونسكو والبرنامج الدولي لتنمية االتصال

اختتام دورة تدريبية في مجال المراجعة الداخليةاختتام دورة تدريبية في مجال المراجعة الداخلية
الثورة/ خليل املعلمي

ــي الهيئة العامة للموارد املائية يف  ــت أمس بصنعاء الدورة التدريبية ملوظف اختتم
ــبوعني لعدد 30 متدرباً ومتدربة  مجال املراجعة الداخلية والتي عقدت عىل مدى أس
من كوادر الهيئة وفروعها يف املحافظات بالتعاون مع معهد العلوم املالية واالقتصادية 

التابع لوزارة املالية.
ــة العامة للموارد املائية  ــار الدكتور أحمد جربان وكيل الهيئ ويف حفل االختتام أش
ــابهم  ــتوى موظفيها وإكس ــع من مس ــة والرف ــر أداء الهيئ ــدورة يف تطوي ــة ال إىل أهمي
مهارات جديدة لتحقيق أهداف الهيئة يف تنفيذ سياساتها وحماية مواردها وتمكينها 
ــىل رضورة تطبيق ما تم أخذه  ــة بكفاءة وفعالية، مؤكداً ع ــتخدام املوارد املتاح من اس
ــني األداء يف املراجعة الداخلية  ــب العميل وتحس ــن مفاهيم ومواد تدريبية يف الجان م

وإصالح أي اختالالت موجودة.
ــوم املالية واالقتصادية يف تقديم  ــن الوكيل الجهود التي بذلها كادر معهد العل وثم

املعارف العلمية الحديثة ونقل الخربات لكوادر الهيئة.
ــة  ــوم املالي ــد العل ــام املعه ــر ع ــب مدي ــي نائ ــار الرشعب ــح مخت ــه، أوض ــن جانب م
ــىل اهتمام  ــدورة التدريبية يدل ع ــذه ال ــات أن إقامة ه ــؤون الدراس ــة لش واالقتصادي
قيادة الهيئة بكوادرها يف مختلف الفروع يف تدريبيهم وتأهيلهم من جهة وتفعيل دور 
الرقابة الداخلية ٍلتحقيق أهداف الهيئة املختلفة، مشيداً باملتدربني الذين عملوا عىل 

إنجاح الربنامج التدريبي من خالل التفاعل وااللتزام واملتابعة املستمرة.


