
 صنعاء - سبأ
ــد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن  أك
ــان  حبتور، األهمية الكبرية التي تحتلها وزارة حقوق اإلنس
ــا األصيل يف التعبري  ــيل والدويل ودوره ــتويني املح عىل املس

عن معاناة الناس وحقوقهم العامة والخاصة.
ــس وزارة حقوق  ــس الوزراء أم ــك لدى زيارة رئي جاء ذل
ــل عبداللطيف ووكيل  ــان ولقائه الوزيرة علياء فيص اإلنس
الوزارة عيل تيسري ومدراء العموم فيها بحضور نائب رئيس 
الوزراء لشؤون األمن والدفاع اللواء الركن جالل الرويشان 
ووزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار واملصالحة الوطنية 
ــور عبدالعزيز  ــة الربوفس ــار الرئاس ــع ومستش ــد الُقن أحم

الرتب.
ــا القيمة  ــوزارة وأدواره ــاع ال ــة أوض ــث جرى مناقش حي
ــا يف ذلك إعداد التقارير  ــانية، بم تجاه قضايا حقوق اإلنس
ــيمة  ــدويل ويف املقدمة إبراز االنتهاكات الجس ذات البعد ال
لتحالف العدوان السعودي والحصار الجائر بحق الشعب 
ــة  ــنوات، عالوة عىل مناقش اليمني عىل مدى نحو ثالث س
ــبيها يف  ــا الوزارة ومنتس ــات التي تواجهه ــة الصعوب طبيع
ــتثنائية التي يمر بها  ــاع االس ــرتة الراهنة نتيجة األوض الف
اليمن بفعل العدوان والحصار، وكذلك ما يتعلق بالتداخل 
ــية األخرى  القائم يف بعض املهام بني الوزارة واألطر املؤسس

ذات العالقة.

ــكاليات  ــه لنوعية اإلش ــن تفهم ــوزراء ع ــس ال ــرب رئي وع
ــاتها عىل مستوى أداء الوزارة  القائمة أمام الوزارة وإنعكس
ــا بتضافر الجهود  ــرتة الراهنة وحرصه عىل معالجته يف الف

لة . بني كافة الجهات املعنية ذات الِصّ

ــن إظهار  ــايس ع ــكل أس ــت إىل أن الوزارة معنية بش ولف
حقيقة ما تتعرض له بالدنا من انتهاكات من قبل املعتدين 
ــان  ومرتزقتهم يف املحافل الدولية والدفاع عن حقوق اإلنس

عىل املستوى الوطني بالتنسيق مع الجهات األخرى .

ــيس هذه الوزارة ألهميتها وأثرها البالغ  وقال " جاء تأس
ــفة  ــجم مع فلس ــري عن معاناة املواطنني  املنس ــاه التعب تج
النظام الديمقراطي القائم عىل التعددية السياسية وصون 
الحقوق والحريات العامة ".. الفتا إىل أن املجلس السيايس 
ــذه الوزارة يف  ــوالن كثريا عىل ه ــة اإلنقاذ يع ــىل وحكوم األع
ــات التي تواجه  ــان وإبراز التحدي الدفاع عن حقوق اإلنس

اليمن.
ــوزارة،  ــة وخصوصية ال ــور أهمي ــور بن حبت ــني الدكت وب
وعملها النوعي يف مراحل االستقرار واالضطراب السيايس 
ــرتك يف كل مرحلة  ــل مش ــا كعام ــدوان وبروزه ــرتة الع ويف ف
ــعبية  ــمية والش ومعرباً عن جميع األطياف واملكونات الرس
ــربات ومؤهالت يعتز بها  ــا تمتلكه الوزارة من خ .. منوها بم

الجميع .
ــايس مع كل  ــو أس ــان عض ــوق اإلنس ــد أن وزارة حق وأك
ــان ينبغي  ــدور أي تقرير عن حقوق اإلنس ــان وأن ص اللج
أن يتم عن طريق الوزارة فيما تعترب مهمة الجهات األخرى 
ــاعدة لتوفري  ــادر مس ــا مص ــاع أو غريه ــة أو الدف كالداخلي

املعلومات.
ــم العدوان  ــي عن جرائ ــداد تقرير وطن ــاف " إن إع وأض
ــي  ــتى نواح ــاء وش ــت أرواح األبري ــي طال ــعباتها الت وتش
ــان اليمني عمًال غري سهل ويتطلب جهدا  ومقومات اإلنس
ــان إىل  ــن وزارة الداخلية إىل حقوق اإلنس ــا م ــا جامع وطني

الجهاز املركزي لإلحصاء والجهات األخرى ذات العالقة ".
ــس الوزراء هذه  ــن حبتور أن إناطة مجل ــني الدكتور ب وب
ــاز املركزي لإلحصاء  ــة البيانات بالجه ــة وتحليل كاف املهم
جاء بحكم املقومات األساسية املادية والفنية التي يحظى 

بها وتشعب وتعدد األرضار التي طالت اإلنسان اليمني .
ــود التي  ــرة علياء الجه ــتعرضت الوزي ــا اس ــن جانبه م
ــا أنجزته من تقارير  ــا الوزارة خالل الفرتة األخرية وم بذلته
ــل العدوان  ــن يف ظ ــان يف اليم ــوق اإلنس ــب حق ــن جوان ع

والحصار .
ــوزارة حقوق  ــة ل ــة األصيل ــة الوظيف ــدت عىل طبيع وأك
ــان يف اليمن  ــدار التقارير عن حقوق اإلنس ــان يف إص اإلنس

ببعدها الدويل.
ــوزارة 22 فرعا  ــان أن لدى ال ــت وزيرة حقوق اإلنس وبين
ــة برفع تقاريرها إىل  ــة املحافظات تقوم حتى اللحظ يف كاف

الوزارة عن مختلف انتهاكات حقوق اإلنسان.
ــل القائم يف  ــر يف التداخ ــادة النظ ــة إع ــا أكدت أهمي كم
ــم  ــي ت ــية الت ــر املؤسس ــوزارة واألط ــني ال ــات ب االختصاص
ــاء وزارة حقوق اإلنسان بما يخدم  إنشاؤها قبل وبعد إنش
ــتت الجهود  الجهد الوطني يف هذا املجال وضمان عدم تش

أو تضارب املعلومات.

صنعاء / سبأ 
ــدأ جميع  ــه يف أن تب ــيش، عن أمل ــدى اليمن تيان ت ــي ل ــفري الصين ــرب الس  أع
األطراف اليمنية مفاوضات السالم برسعة بدون رشوط أو قيود مفروضة والتوصل 
ــي متطلبات كافة  ــة وتراع ــروف الواقعية اليمني ــع الظ ــب م ــامل يتناس إىل حل ش

األطراف املعنية.
ــعب اليمني بمناسبة انتهاء فرتة عمله  ــفري الصيني يف رسالة إىل الش وقال الس
ــعبية لدى اليمن، " إن الصني باعتبارها دولة دائمة  ــفري لجمهورية الصني الش كس
العضوية يف مجلس األمن، سعت إىل استكشاف الطريق ذي الخصائص الصينية 
ــالم  ــؤول يف الحفاظ عىل الس ــاخنة يف املنطقة وتقوم بدور مس ــل القضايا الس لح

واالستقرار يف العالم".
ــنوات املاضية  ــالث الس ــالل الث ــة خ ــن دول املنطق ــددا م ــه زار ع ــار إىل ان وأش
ــويرسية والكويت وحافظ عىل التواصل  ــرتك يف مفاوضات السالم يف بيل الس واش
ــة، وحث عىل أهمية التفاوض  ــوث الخاص لألمم املتحدة واألطراف املعني مع املبع

والحوار.
ــيايس للقضية  ــيواصل جهوده يف إيجاد الحل الس وأكد أن الجانب الصيني س
اليمنية وتخفيف األزمة اإلنسانية.. الفتا إىل أن الصني ظلت تدعم عملية االنتقال 
السيايس وإعادة البناء االقتصادي والتمسك باملوقف العادل واملوضوعي وتدعم 

الحل السيايس للقضية اليمنية.
ــفري  ــفري الصيني :" وصلت إىل صنعاء يف يناير عام 2015 لتويل س وأضاف الس
ــأعود إىل الصني بعد  ــعبية، واآلن س ــوض لجمهورية الصني الش ــوق العادة واملف ف
ــاعر  ــجلت الصداقة واملش ــالث املاضية، س ــنوات الث ــي، وخالل الس ــاء مهام انته
ــب القلب  ــعب الطي ــارة والحكمة والش ــع بالحض ــذي يتمت ــع اليمن ال ــة م العميق

ــة يف تاريخ اليمن، وبذلت  ــعب اليمني بأصعب مرحل ــد، كما مررت مع الش واملجته
ــيايس  ــة وإيجاد الحل الس ــة اليمني ــة الصيني ــات الصداق ــق عالق ــودا لتعمي جه

للقضية اليمنية وتخفيف األزمة اإلنسانية ".
ــي واليمني عىل  ــان الصين ــة تغلب الجانب ــالث املاضي ــنوات الث ــال " يف الس وق
ــات الصداقة، وقاما بالتعاون املثمر يف  ــات الناتجة عن الحرب وعززا عالق الصعوب
ــاعدات يف  ــالم والصحة وظل البلدان يتبادالن الدعم واملس ــاالت التعليم واإلع مج
ــرتكة للبلدين والدول  ــا يحافظ عىل املصالح املش ــؤون الدولية واإلقليمية، مم الش

العربية والدول النامية".
ــه يف مختلف  ــف إىل جانب ــن وتق ــة لليم ــني صديق ــيش إن الص ــان ت ــح تي وأوض

الظروف، وتبذل أقىص جهود ملساعدته.
ــن قدمت الصني  ــية بني البلدي ــيس العالقات الدبلوماس ــت إىل أنه منذ تأس ولف
كثريا من الدعم واملساعدات لليمن حيث ساعدت يف بناء طريق صنعاء - الحديدة 
ــن املدارس واملعاهد  ــة فنية وغريها م ــاء أول مدرس وغريه من البنى التحتية وإنش
ــالب اليمنيني، فضًال عن  ــية للط ــة إىل تقديم العديد من املنح الدراس ــة إضاف الفني

قيام فريق طبي صيني بالعمل يف اليمن ألكرث من 50 عاما.
وبنّي السفري الصيني أنه بعد اندالع الحرب يف اليمن قدمت الصني عرب الطريق 
ــن لتخفيف األزمة  ــانية العاجلة لليم ــاعدات اإلنس ــم املتحدة املس ــي واألم الثنائ
ــيق مع الجانب  ــيواصل التنس ــانية يف اليمن.. مؤكدا أن الجانب الصيني س اإلنس

اليمني واألمم املتحدة لتقديم املساعدات للشعب اليمني.
ــتقرار يف  ــالم واالس ــيش عن أمله يف أن يحقق اليمن الس ــفري تيان ت وأعرب الس
ــاهمة يف  أرسع وقت ممكن ليبدأ إعادة البناء االقتصادي ويتعاون مع الصني للمس

دفع "حزام واحد وطريق واحد" لتحقيق التنمية املشرتكة.

السفير الصيني باليمن يعرب عن أمله في بدء السفير الصيني باليمن يعرب عن أمله في بدء 
مفاوضات السالم بدون شروطمفاوضات السالم بدون شروط

ــعودي يف صحراء  ــش الس ــة الجي ــرّض مرتزق تع
البقع الواقعة قبالة نجران ، النتكاسة جديدة ، امس 
ــنود بالطريان عىل مواقع  ــار زّحف مس ، جرّاء انكس

الجيش واللجان الشعبية.
ــة  ــف ملرتزق ــار زح ــكري انكس ــدٌر عس ــد مص وأك
ــع دون أن  ــراء البق ــعودي رشق صح ــش الس الجي
يحققوا أي تقدم رغم الغطاء الجوي الذي ساندهم 

خالل الزحف.
ــكريتني  عس ــني  آليت ــري  تدم ــدر  املص ــد  أك ــا  كم
ــعودي أثناء  إحداهما محملة بمرتزقة الجيش الس
ــع ،  ــراء البق ــن صح ــرشق م ــدم إىل ال ــة التق محاول
ومرصع وجرح العديد منهم إثر انفجار عبوة ناسفة 

وسط تجمعهم يف ذات املكان.
ــا مرتزقة الجيش  ــّدم قام به ــت محاوالت تق وكان
ــاءت جميعها  ــراً يف جبهة البقع ، ب ــعودي مؤخ الس
ــل وخرسوا خاللها العديد من عنارصهم بني  بالفش
ــم ، ونرش  ــد من آلياته ــرت العدي ــل وجريح وُدّم قتي
ــائرهم  اإلعالم الحربي أمس الجمعة جانبا من خس
ــات التي تم  ــث واآللي ــن الجث ــة م ــق مجموع بتوثي

إحراقها.
ــش واللجان  ــن الجي ــدات م ــذت وح ــك نف إىل ذل
ــىل مواقع مرتزقة  ــعبية أمس عملية هجومية ع الش

العدوان يف قطاع عسري.
ــري أن وحدات من  ــكري بعس وأوضح مصدر عس
ــذت عملية هجومية  ــعبية نف الجيش واللجان الش
ــزان  الخ ــي  تبت يف  ــدوان  الع ــة  مرتزق ــع  مواق ــىل  ع
ــن  ــدد م ــرح ع ــرصع وج ــا أدى إىل م ــني، م والقناص

املرتزقة وتكبيدهم خسائر يف العتاد .

ــش واللجان  ــدات من الجي ــت وح ــك قنص إىل ذل
ــعبية أمس ثالثة جنود سعوديني وأعطبت آلية  الش

عسكرية وجرافة يف أماكن متفرقة بقطاع جيزان.
ــه تم قنص  ــكري بجيزان أن ــدر عس وأوضح مص
ــة  ــق وحامض املعن ــي  ــعوديني يف قريت ــني س جندي
ــة حامضة  ــر يف قري ــص جندي آخ ــمالية، وقن الش

الجنوبية.
ــة يف  ــدات متخصص أن وح ــدر إىل  ــار املص وأش
ــكرية  ــعبية أعطبت آلية عس ــش واللجان الش الجي
ــاب جرافة بقصف  ــا تم إعط ــة حامضة، فيم يف قري

مدفعي يف الخفاقة.
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي أن  ــدر  املص ــر  وذك
ــتهدفت تجمعات للجنود السعوديني  ــعبية اس الش
ــة، محققة إصابات  ــة الغاوي ــة املعنق ومدرس يف قري

مبارشة.
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي ــتهدفت  اس ــا  كم
ــمال  ــات ملرتزقة العدوان ش ــس تجمع ــعبية أم الش

صحراء ميدي.
ــف  ــبأ) أن القص ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــد مص وأك

املدفعي حقق إصابات مبارشة يف صفوف املرتزقة.

انتكاسة جديدة لمرتزقة العدو السعودي في صحراء البقعانتكاسة جديدة لمرتزقة العدو السعودي في صحراء البقع
مصرع وجرح عدد من الخونة في هجوم على مواقعهم بعسير وقنص مصرع وجرح عدد من الخونة في هجوم على مواقعهم بعسير وقنص ٣٣ جنود بجيزان  جنود بجيزان 

ــرب قائد  ــة مجرمي الح ــة ملالحق ــبكة العاملي ــت الش ادرج
ــن العميد  ــدوان عىل اليم ــاركة يف الع ــة املش ــوات اإلماراتي الق
ــبب  ــحي يف قائمة املطلوبني للمحاكمة بس ــالم الش عبدالس
ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف إطار املمارسات 
الوحشية التي تنفذها دول تحالف العدوان يف اليمن بقيادة 

السعودية واإلمارات.
العميد اإلماراتي وهو قائد أيضا ملا يسمى بقوات التحالف 
ــم بارتكاب  ــن مته ــي لليم ــاحل الغرب ــة الس ــي يف جبه العرب
ــم تقديمها إىل  ــة وت ــبكة أنها موثق ــدة قالت الش ــم عدي جرائ
ــة الدولية مع معلومات  ــب املدعي العام للمملكة الجنائي مكت
ــي ارتكبها  ــول الجرائم الت ــهادات ح ــة ومدعمة بش تفصيلي
الشحي أو أمر بها أو ارتكبتها القوات اإلماراتية تحت قيادته.

ويوضح بيان الشبكة العاملية وفق ما أورده موقع "الخليج 
ــكاوى مماثلة  ــبكة تعمل حالياً لتقديم ش ــن" بأن الش أون الي

لدى العديد من الجهات الدولية املختصة .
ــم التي  ــن الجرائ ــد م ــت العدي ــا وثَّق ــبكة إنه ــت الش وقال
ــيا املتحالفة معها، بأوامر  ــا القوات اإلماراتية واملليش ارتكبته
ــدة مئات  ــر أدت إىل قتل ع ــي أوام ــحي، وه ــن الش ــارشة م مب
ــاء،  ــني، وجرح آخرين، بينهم أطفال ونس ــن املدنيني اليمني م
إضافة إىل اعتقال مشتبه فيهم يف مناهضة القوات اإلماراتية، 

ــتدل  وإخفائهم قرساً يف عدة أماكن، بينها أماكن رسية لم ُيس
عىل موقعها.

ــمرب 2017، قصف  ــخ 12 ديس ــاالت، بتاري ــدى الح ويف إح
ــعوب  ــكرية بمديرية ش ــريان اإلماراتي مقر الرشطة العس الط
ــلطات تحتجز  ــة اليمنية صنعاء، حيث كانت الس يف العاصم
ــارات؛ اثنتان  ــريان عدة غ ــد نفذ الط ــري، وق ــه نحو 300 أس في
ــجن بقصد  ــا الحقتا الناجني من األرسى إىل محيط الس منه

القضاء عليهم.
ــف بقيادة  ــريان التحال ــف ط ــرى، أدى قص ــة أخ ويف حال
ــا (جنوبي اليمن)،  ــو 2015، ملدينة املخ ــحي، يف 25 يولي الش

إىل قتل 120 يمنياً.
ــفي  ــز التعس ــة الحج ــة جريم ــوات اإلماراتي ــت الق وارتكب
ــجنني يف  ــبكة، كما تدير س ــب الش ــرسي، بحس ــاء الق واإلخف

اليمن.
ــاكات  ــكاب انته ــدة ارت ــة عدي ــات حقوقي ــت جه ــد وثق وق
جسيمة لحقوق اإلنسان فيهما، باستخدام أساليب تعذيب، 
ــدي، واالعتداء  تنوعت بني الرضب القايس، والتعذيب الجس
ــط من الكرامة؛  ــاليب الح ــيس، والصعق بالكهرباء، وأس الجن
ــخصياً يف  ــحي ش ــارك الش ــار القانون، ش ــل خارج إط والقت

بعضها.

ــىل  ــدداً ع ــاراً مش ــف حص ــحي والتحال ــرض الش ــا ف كم
ــد عملية إيصال  ــئ واملنافذ واملدن، قيَّ ــض املطارات واملوان بع
ــن بعض  ــاً ع ــا تمام ــني، ومنعه ــة للمدني ــاعدات اإلغاثي املس
ــها الكولريا وسوء  املدن؛ ما أدى إىل تفيش األمراض، وعىل رأس
ــن غذائي يف  ــوأ أزمة أم ــو ما نتج عنه أس ــاد، وه ــة الح التغذي

العالم منذ سنوات طويلة.
ــر  ــكان حظ ــعودية تنته ــارات والس ــر أن اإلم ورأى التقري
ــتخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهي جريمة  اس

حرب، من خالل تجاهل معاناة السكان يف اليمن.
ــة، بأوامر مبارشة  ــرى، قامت القوات اإلماراتي ويف حالة أخ
ــون يف باب  ــكان جزيرة مي ــحي، بتهجري س ــد الش ــن العمي م
ــتخدم  ــة صحراوية، لتس ــام بمنطق ــم إىل خي ــدب، ونقله املن
بيوتهم كثكنات عسكرية، كما تكرر األمر مع بلدة ذباب، التي 

ر منها نحو 10 آالف مدني يمني. ُهجِّ
ــة  ومنعت القوات اإلماراتية الصيادين اليمنيني من ممارس
ــاب املندب مليناء املخا، والتي  مهنتهم يف الصيد من مضيق ب

تعد مصدر رزق السكان.
ــاكات الخطرية لقوانني الحرب، عندما  وُتعترب بعض االنته
ــمل ذلك التعذيب،  ، جرائم حرب. يش ــٍد إجراميٍّ ُترتكب بقص
ــري  غ ــدام  واإلع ــني،  للمدنِيّ ــني  القرسيَّ ــري  والتهج ــاء  واإلخف

ــن الذين أُرسوا أو  ــني أو املقاتلني املُعادي ــي بحق املدني القانون
سلَّموا أنفسهم.

ــاعد  ــل كلُّ من ارتكب جرائم حرب أو أمر بها، أو س ويتحم
ــام محاكم محلية أو  ــؤولية، ويمكن أن يحاَكم أم ــا، املس عليه

دولية.
وهكذا، تضيف الشبكة، يكون قادة التحالف، ومن ضمنهم 
كبار القادة، مسؤولني جنائياً عن جرائم حرب مرؤوسيهم إذا 
ــوا بالجرائم ولم يتخذوا  ــوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرف كان
تدابري ملنعها أو تسليم املسؤولني عنها للمساءلة القضائية.

ــاء اإلماراتي يف  ــة القض ــبكة: "إزاء عدم رغب ــت الش وتابع
ــن جرائم  ــا ُيرتكب م ــة وقف م ــاب ني ــحي، وغي ــاة الش مقاض
ــليم العميد  ــدَة لتس ــاراِت العربيَة املتح ــو اإلم ــن، تدع باليم
ــا  أمامه ــول  للمث ــة  الدولي ــة  الجنائي ــة  للمحكم ــحي  الش

للمحاكمة".
ــة  ــرب، مؤسس ــي الح ــة مجرم ــة ملالحق ــبكة العاملي والش
ــام 2018؛  ــت ع ــا الهاي، تأسس ــري ربحية، مقره ــة غ حقوقي
ــكل مهني ومحايد عىل توثيق االنتهاكات يف أثناء  للعمل بش
ــري الدولية، واملتمثلة  ــواء الدولية أو غ ــلحة، س النزاعات املس

بجرائم الحرب، ومالحقة مرتكبيها، وتقديمهم إىل العدالة.

الشبكة العالمية لمالحقة مجرمي الحرب تدرج قائد القوات اإلماراتية في اليمن على الئحة المطلوبين للمحاكمةالشبكة العالمية لمالحقة مجرمي الحرب تدرج قائد القوات اإلماراتية في اليمن على الئحة المطلوبين للمحاكمة
إدانة دامغة وشهادات موثقة بارتكاب جرائم ضد اإلنسانيةإدانة دامغة وشهادات موثقة بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية

ــعب  ــي اهتمام نواب الش ــواب يحيى عيل الراع ــس مجلس الن ــد رئي أك
ــة لهم من خالل  ــاعدة الالزم ــرىض الرسطان وأهمية تقديم املس بأوضاع م

الترشيعات التي يسنها املجلس لخدمة مرىض الرسطان .
ــرشوع قانون  ــاز م ــة إنج ــة إىل رسع ــة يف الحكوم ــات املعني ــا الجه ودع
ــاني والطبي  ــذا العمل اإلنس ــان بما يعزز من ه ــة الرسط ــدوق مكافح صن

الوقائي وتحقيق أهدافه.
ــار وزارة الصحة  ــس النواب حالل لقائه امس مستش ــا رئيس مجل وحي
ــول  ــور فهد الفضل ومدير مركز األورام الرسطانية الدكتور عيل األش الدكت
ــف النابهي. كما  ــة الرسطان الدكتور عفي ــر الربنامج الوطني ملكافح ومدي

ــبة اليوم  ــي وما يبذلونه من جهود بمناس ــا العاملني يف القطاع الصح حي
ــددا عىل أهمية تقديم املزيد من البذل والعطاء بما  العاملي للرسطان.. مش

يخدم املهنة املناطة بهم وخدمة مرىض الرسطان .. .
ــان حميد  ــة مرىض الرسط ــس رابط ــذي حرضه رئي ــاء ال ــرى يف اللق وج
ــاعد لرابطة مرىض الرسطان حميد يحيى  ــيل البارعي واألمني العام املس ع
ــري متابعتهم ملرشوع قانون  القطيبي، إطالع  رئيس مجلس النواب عىل س
ــن الربنامج الوطني ملكافحة  ــليمه دعوة م صندوق مكافحة الرسطان وتس
ــة  ــني الورش ــالج األورام لحضور حفل تدش ــز الوطني لع ــان واملرك الرسط

الوطنية للكشف املبكر.عن الرسطان .

الراعي  يدعو إلى سرعة إنجاز مشروع قانون الراعي  يدعو إلى سرعة إنجاز مشروع قانون 
صندوق مكافحة السرطان صندوق مكافحة السرطان 

الحديدة / سبأ
ــة  ــع أمس بالحديدة برئاس ــش اجتماع موس  ناق
ــح  ــد صال ــىل محم ــيايس األع ــس الس ــو املجل عض
ــور وزير اإلدارة املحلية عيل بن عيل  النعيمي وحض
ــد الهيج،  ــن أحم ــظ الحديدة حس ــيس ومحاف القي
ــرم مطار الحديدة الدويل  االعتداءات عىل أرايض ح

وعمليات البسط والبناء داخل حرم املطار .
ــرة  دائ ــس  رئي ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ويف 
ــاد القايض مجاهد  التحقيقات بهيئة مكافحة الفس
ــة الطريان  ــاعد لهيئ ــل املس ــه والوكي ــد عبدالل احم
ــزي  ــاز املرك ــل الجه ــف ووكي ــن الرشي ــد حس محم
ــم التأكيد  ــد يحي نعيم، ت ــبة محم للرقابة واملحاس
ــأنها الحفاظ عىل  ــال التي من ش ــىل تنفيذ األعم ع

ــوير  ــتكمال تس ــا اس ــدة ومنه ــار الحدي أرايض مط
املطار.

ــة  محافظ وكالء  ــم  ض ــذي  ال ــاع  االجتم ــر  وأق
الحديدة عبدالرحمن الجماعي وعبدالجبار احمد 
ــر يماني  ــد وعبدالله ابك ــدام نارص أحم ــد وص محم
ــوير والحرص  ــكيل لجان للتس وأحمد دهموس، تش
ــة عبدالرحمن  ــل املحافظ ــة وكي ــض برئاس والتعوي
ــاكل أرايض حرم مطار  ــدء يف حل مش الجماعي للب
ــة بحرم املطار  ــد العالمات الخاص ــدة وتحدي الحدي
ــا منطقة قرية  ــن املحددة ومنه ــوير يف األماك والتس

منظر التي تواجه صعوبات كثرية.
ــريان املدني  ــة العامة للط ــه االجتماع الهيئ ووج
ــوير ألرايض حرم املطار  ــال التس ــة تنفيذ أعم برسع

بهدف الحفاظ عليها.
ــأنها حل  ــاع الجهود التي من ش ــش االجتم وناق
ــي قدمت  ــول الت ــار والحل ــرم املط ــا أرايض ح قضاي
ــاد املخارج  ــة إىل إيج ــة والهادف ــادة املحافظ من قي

القانونية التي تسهم يف حل هذه املشكلة.
كما أكد االجتماع عىل رضورة وقف االستحداثات 
ــتحداثات الحالية  ــة اإلس ــار وإزل ــرم املط ــل ح داخ
ــت عند  ــة التي وضع ــق الرؤي ــوير وف ــادة التس وإع

إنشاء املطار.
ــزي للقيام  ــن املرك ــادة األم ــاع قي ــف االجتم وكل
بحماية أرايض مطار الحديدة واملتابعة الدائمة ملنع 
ــار أثناء  ــل حرم املط ــتحداثات داخ ــال واس أي أعم

سري عمل اللجان.

اجتماع برئاسة النعيمي يناقش االعتداءات على اجتماع برئاسة النعيمي يناقش االعتداءات على 
أراضي حرم مطار الحديدةأراضي حرم مطار الحديدة

أقر تشكيل لجان للتسوير والحصر والتعويض:أقر تشكيل لجان للتسوير والحصر والتعويض:

رئيس الوزراء يؤكد على الدور الحيوي لوزارة حقوق اإلنسان في كشف انتهاكات العدوان  رئيس الوزراء يؤكد على الدور الحيوي لوزارة حقوق اإلنسان في كشف انتهاكات العدوان  
0303 أخباروتقارير
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