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صنعاء/ سبأ
ــن  ــالم جابر خالل لقائه أمس بصنعاء محافظ ريمة حس ناقش وزير اإلعالم عبدالس

عبدالله العمري، الجوانب املتعلقة بتحسني األداء اإلعالمي يف املحافظة.
ــات  ــة الفعالي ــتوى األداء وتغطي ــز مس ــة بتعزي ــبل الكفيل ــاع إىل الس ــرق االجتم وتط
واألنشطة التي تنفذها قيادة السلطة املحلية باملحافظة واملديريات وأجهزتها التنفيذية.
ــع القائم يف  ــة عن الوض ــل صورة حقيقي ــائل اإلعالم يف نق ــاع دور وس ــاول االجتم وتن
ــانية عىل  ــار الجائر وما خلفه من أوضاع إنس ــتمرار العدوان والحص ــة يف ظل اس املحافظ

مختلف املستويات.
وأكد االجتماع أهمية تأهيل وتدريب عدد من الكوادر اإلعالمية عىل مستوى مديريات 
ــمل مختلف الفعاليات واألنشطة  ــهم يف توسيع التغطية اإلعالمية لتش املحافظة بما يس

خاصة املناهضة للعدوان .
ــري العمل اإلعالمي وأهم االحتياجات  وتطرق االجتماع إىل الصعوبات التي تعرتض س
ــة للتوعية بمخططات العدوان  ــاء إذاعة محلية باملحافظ يف هذا الجانب بما يف ذلك إنش

وأهدافه اإلجرامية.
ــني  ــام اإلعالمي ــهيل مه ــة لتس ــات الرضوري ــري االحتياج ــة توف ــاع أهمي ــد االجتم وأك
ــائل اإلعالم التابعة  ــتوى األداء ومواجهة حمالت التضليل لوس ــني مس باملحافظة لتحس

للعدوان.
ــات ومتطلبات قطاع  ــتعمل عيل تلبية احتياج ــالم أن قيادة الوزارة س ــد وزير اإلع وأك

اإلعالم باملحافظة من خالل توفري اإلمكانيات وتأهيل وتدريب الكوادر اإلعالمية.
ــالم وحرصها عىل تطوير األداء اإلعالمي  ــا ثمن املحافظ العمري جهود وزارة اإلع فيم

خاصة خالل املرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن.
ــي ومدير مكتب الثقافة  ــر مكتب اإلعالم باملحافظة نارص الضبيب حرض االجتماع مدي

جمال الحيدري.

شعرشعر

 راجح عامر
إصعد على الُسلَّمإصعد على الُسلَّم

نم  م ِحصن َخيَبر والصَّ دِّ يا ِشبل حيَدر ُقم وهَّ
او عميل واطرد كلَّ خائن  َرمِّ   اليهودي  ِرمِّ   

ِحَمم  يا بطل ترسل  ك  الوغى ُتضِرم وكفَّ نار 
م وتخطف روح من ضلَّ السبيل   بالموت تتكلَّ

م من تحصن في الِقَمم  م وحطِّ لَّ إصعد على الس<
تسيل  اتجاهاته  كلِّ  من  َدّم  حصونه  خلِّي   

واحَتَدم  بالطوائر  ق  وحلَّ م  حوَّ لمن  وارســل 
ذليل  يسقط  صابره  ويلُطم  يتَرنَّم  صاروخ   

والــَحــَرم  المدينة  ــام  ــكَّ وُح يتألَّم  ألــقــدس 
قليل  ه  وتــِعــدَّ Oسرائيل  تدعم  باموالها   

َخَدم  ُيخدم وهم صاروا Pمريكا  الحرم  قالوا 
بال مثيل  المسلمين  لقتل  ُيؤَمر وُيستخَدم   

َفم  كلِّ  من  قتلنا  وفتوى  َزمــَزم  من  الُشرب 
دليل  أو  ة  ُحجِّ دون  إلهي  م  حــرَّ ما  حلَّ  قد   

َقم  والرَّ ينفع  الوقت  وظنَّ  م  َخيَّ عدوانهم 
بديل له  ن  يَعيِّ له  نصيحة  يحلم  بها  يحلم   

الَعَدم  منا  با يشتكي  َقَسم  ُنعَدم  لو  وا[ 
عزرئيل  معانا  ويحارب  الَكّم  فينا  ويزيد   

َدم  عــرق  وفينا  نخضع  ــن  وَل َلــم  ا  ولمَّ ا  كلَّ
جيل  ألف  بعده  جيل  يسري  َتم  مؤبَّد  نفٍي   

َغَنم  واال  إبل  ارعى  وسير  َنم  للسعودي  قلِّ 
 النته ِتبي تسَلم وتبقى صاحب الوجه الجميل 

َقَدم  ِلعَبة  وال  ُنزهة  وال  َسيَنم  مش  الحرب 
عليل  واال  ِفخ  منتَّ والنته  افهم  عقال  ابو  يا   

َسَقم  أو  ة  علِّ كــلِّ  ــداوي  ي َمرَهم  عندنا  به 
م يعالج َمن ِسكر ُجرعة فتيل  ُبركان قد َصمَّ

والعجم  ــارب  اPع اذ  ــذَّ وش م  والَفندَّ ول  والــز<
قتيل  يصبح  قبلما  ويرجع  م  يتلثَّ صيه  أو   

م واسألوا عنها اPمم  أرض اليمن ُترَسم جهنَّ
اقوى دليل  فيه  التاريخ  تعلم من  وبا  إبحث   

سم  والدَّ ينفع  الزيِّ  وظنَّ  م  هنجَّ من  ويل  يا 
حيل  م ُرَتب وارقام بالجسم النَّ  حافي القدم حطَّ

َقَدم  ت  ثبَّ م  ــدَ َق م  اتَقدَّ وال  م  يتَقدَّ ِمقدام 
الثقيل  من  سالح  صدره  في  َضمِّ  بربِّه  واثق   

ح به َهَزم  َضمَّ الهدى أضَخم سالخ ومن تسلَّ
الجليل  ا[  كل على  اتوَّ َمِن  ُيهزم  ما   وا[ 

َمم  رَهم ذَي اغتاَل الضمائر والذِّ فط والدِّ والنَّ
بالعويل  أو  تحرقه  بدمعة  م  الُيتَّ أطفالنا   

الكَرم  أصل  هو  ا[  وَبنَك  اPكــَرم  هو  َربِّــي 
 َمن عامله ُيكَرم وَربِّي هو غني ما هو بخيل 

الَحق جيشه ال َهَجم  َمن ما ِفهم يفَهم بأنَّ 
مستحيل  رجوعه  م  اتقدَّ وال  م  يتقدَّ ُبــدِّ  ال   

َعَلم  فينا  واصطفى  ــل  وأهَّ م  َعلَّ ذي  ا[ 
الطويل الليل  فَي  به  نسري  َتّم  علينا  نوِره   

سبحان َمن ألَهم ُجنوده كيف تسري في الُظَلم 
الجزيل  الشكر  له  بتأييده  أنَعم  له  ألحمد   

ثم الصالة َمخَتم على ذي به إلهي قد ختم 
نميل  ال  بآله  ــا  ــان واوص ــَهــّم  ال وزال  دينه   

شنها  التي  الواسعة  العسكرية  التحركات 
إطار  في  مؤخرا  اإلماراتي  السعودي  العدوان  تحالف 
محاوالته المحمومة إحراز تقدم ميداني في الجبهات 
المتحدة  األمم  في  لمخططاته  دعما  االستراتيجية 
ومجلس األمن تكللت في اليومين الماضيين بانتكاسة 
ومأرب  نهم  جبهات  في  ومرتزقته  العدو  تكبدها  كبرى 
وتعز إال أن صناعة العمالة واالرتزاق أفضت إلى مشهد 
معاكس في الجنوب بإنهاء العدو اإلماراتي أولى خطوات 

السيطرة السياسية والعسكرية على محافظة شبوة.
مديرية الصعيد بمحافظة شبوة كانت أمس مسرحا 
عودة  في  الواجهة  إلى  برز  للسخرية  مثير  لسيناريو 
الغازي  التي يخوض فيها  الدعائية  هزلية للبروبغاندا 
اإلماراتي بمليشياته العميلة حربا وهمية على تنظيمي 
"القاعدة وداعش" في ظل انكشاف كامل للقوى العميلة 
التي تمضي قدما في دعم مجاني لسيناريوهات هزلية 
تواجه بها دول العدوان التقارير الدولية التي تحملها 
مسؤولية انتشار وتوسع نفوذ التنظيمات اإلرهابية في 

جنوب اليمن.
المترامية  المديرية  هذه  على  السيطرة  عملية 
الذي  ذاته  وهو  الوقاحة  بالغ  بسيناريو  تمت  األطراف 
الغزو اإلماراتية لدى فرضها السيطرة  اعتمدته كتائب 

التي  العربدة  صور  أكثر  في  حضرموت  محافظة  على 
يمارسها العدوان في بيئة خصبة للعمالة كرسها الوضع 
 3 خالل  الشر  تحالف  أنتجها  التي  للكيانات  المترنح 

سنوات من عدوانه الهمجي على اليمن.
كان كافيا فقط أن تبث وكالة األنباء اإلماراتية صباح 
أمس تقريرا مرتعشا عن بدء عملية عسكرية سموها " 
السيف الحاسم"  تقودها مليشيا إماراتية مدعومة من 
مليشيا " النخبة الشبوانية "ضد ما سموه اوكار رئيسية 
لتنظيم "القاعدة" في مديرية الصعيد لتمضي ساعات 
الظهر)  قبل   ) الثاني  الخبر  بعدها  ويأتي  فقط  قليلة 
كامل  على  السيطرة  من  المليشيا  هذه  تمكن  معلنا 
المديرية ونصب حواجز التفتيش في سائر مناطقها بل 
والسيطرة على المرافق وفرض طوق امني على المديرية 

بشكل كامل.
مطابخ  وال  للعدوان  الدعائية  المطابخ  تجتهد  لم 
أكاذيب عن  أو  الجنوب لنشر أي فبركات  المرتزقة في 
سير المعارك مع مسلحي "القاعدة" وكلها توارت مكتفية 
الوكالة  عن  الصادرة  الدعائية  التقارير  إنتاج  بإعادة 

اإلماراتية.
الهدف  إخفاء  في  القذر  الدور  لعبت  جميعها 
الحقيقي لهذه العملية بالسيطرة الناعمة للعدو على 

مليشيا  خاضتها  سهلة  عملية  في  شبوة  محافظة 
الغازي اإلماراتي من دون بارود أو لعلعة رصاص مسنودة 

بالضوء األخضر من قبائل العوالق العليا.
توقيت العملية في هذه المديرية الحيوية كان مخزيا 
ومربكا للفار هادي وحكومة عمالء الرياض، إذ جاء في 
من  المعين  النقل  وزير  وجهها  علنية  اتهامات  خضم 
ومليشياتها  اإلماراتية  الغزو  كتائب  إلى  هادي،  الفار 
حجر  وضع  عمله  في  ممارسة  من  منعه  بعد  العميلة 
أساس لمشروع في ميناء قنا بساحل شبوة، وسط حال 
انكشاف مروع لألطراف الضالعة بتنفيذ مخطط الغزاة 
بفرض السيطرة الكاملة على هذه المحافظة وتجريدها 

من سلطات الفار هادي وحكومته العميلة.
كثيرون ربما يجهلون هدف الغازي اإلماراتي من دفع 
مليشياته للسيطرة على صعيد شبوة فهي تمثل رأس 
قبائل العوالق العليا ومشيختهم ورأس قرارها وهي كذلك 
قوانين  وفق  والسلم  الحرب  في  الرئيسية  مرجعيتها 

القبائل السارية هناك.
المنطقة  هذه  تاريخ  من  اإلماراتي  الغازي  استفاد 
تعلمها  التي  بالدروس  أفادوه  الدوليين  رعاته  ولعل 
المستعمر البريطاني عندما جند أكثر مرتزقته من هذه 
المنطقة التي عرفت بحضورها القبلي الواسع وعرفت 
مطار  باسم  المعروف  المطارات  أقدم  بامتالكها  أيضا 

المسحاء.
في المحصلة لم تكن هذه العملية بعيدة عن الحرب 
ففي  الدولية  المحافل  في  العدوان  لدول  الدبلوماسية 
كل مرة يجد تحالف العدوان السعودي اإلماراتي نفسه 
في موضع اتهام يفقده القدرة على تسويق ذرائع "دعم 
الشرعية" يحرك مليشياته العميلة لخوض مسرحيات 
أن  للعالم  ليقول  "القاعدة"  تنظيم  تواجه  أنها  تدعي 
دعمه لهذه المليشيا مبرر كونها تؤدي دورا في الحرب 

على اإلرهاب.

أكاذيب "السيف الحاسم" ترسخ أقدام العدوان يف 
شبوة .. الهزلية عندما تكشف بورصة العمالة

أبو بكر عبدالله

 هاشم  رشف الدين 
يوميات الثورة ALTHAWRAHالثــــورة

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 11 جامدى الثانية 1439ه - 27 فرباير 2018م  العدد 19458الثالثاء
عن االرتزاق.. دائه عن االرتزاق.. دائه 

ودوائهودوائه

حادثة األمس التي راح ضحيتها عدد من المرتزقة - 
قيادات عسكرية وأفرادا - ليست  األولى من نوعها، فقد 
السعودي  األمريكي  العدوان  تحالف  طائرات  قصفت 
ذلك  وإزاء  الجبهات،  من  كثير  في  مرة  غير  مرتزقتها 
نجد من استمرأوا االرتزاق يسوقون األعذار والتبريرات 
قيامها  تواصل  الوطنية  األصوات  ونجد  للمعتدين، 
باألهداف  ككل  للمجتمع  التوعية  عمليات  بمختلف 

الحقيقية للمعتدين.
المفارقة هنا هي أنه رغم ما شهدته أعوام العدوان 
الثالثة حتى اآلن من مجازر لم توفر أحدا من اليمنيين، 
ومع ذلك مانزال نجد من يقدم التبريرات، في واحدة من 

أسوأ حاالت استالب الوعي أو بيع الضمير.
نتحدث عن مجازر بالجملة، وضحايا باآلالف بين 
من  آالف  عن  الطيران،  غارات  جراء  وجرحى  شهداء 
الذي  العدوان  عن  الناجمة  واألوبئة  األمراض  ضحايا 
قلل من الفرص الصحية، عن تدمير آالف البنى التحتية 

والمنازل، ومع ذلك يبقون يبررون.
الظروف  من  فاقم  اقتصادي  حصار  عن  نتحدث 
المعيشية الصعبة بحق الماليين من أبناء الشعب، عن 
بعدن،  فرعه  إلى  بنقله  المركزي  البنك  على  السطو 
عن وقف مرتبات الموظفين، عن اإلجراءات المقصودة 
التي أفقدت العملة الوطنية قيمتها، عن إغالق مطار 
صنعاء وعلوق آالف اليمنيين في الخارج، عن مصادرة 
تهريب  عن  والضرائب،  الجمارك  من  الدولة  إيرادات 
الطبيعية  للثروات  ونهب  احتالل  عن  والغاز،  النفط 
في أكثر من منطقة ال سيما سقطرى، عن انفالت أمني 
غير مسبوق في المحافظات التي يزعمون تحريرها، 
عن اغتياالت، عن تفجيرات انتحارية وعبوات ناسفة، 
عن سجون يمارس فيها الغزاة أسوأ التعذيب بحق من 
يعتقلونهم داخلها، وعن الممارسات القمعية والوقحة 
بحق أي صوت وطني حر أو بحق المرتزقة أيضا، ومع 

ذلك يبررون.
وأن  المرتزقة  فساد  عن  العالم  يتحدث  حين  حتى 
هناك أكثر من مائة ألف اسم وهمي في جيش ما تسمى 

الشرعية، يبررون.
بالد  في  اليمنيين  المغتربين  إهانة  عن  نتحدث 
الحرمين وعن التضييق الصلف الممارس عليهم،  وعن 
اإلهانات التي يتعرض لها المرتزقة ورئيسهم وأعضاء 
حكومتهم في فنادق الرياض وداخل اليمن، ومع ذلك 

يبررون.
أي  ومن  هؤالء؟  تخرج  وجامعات  مدارس  أي  فمن 
قيمة  أفقدتهم  المساجد  وأي  العمالة؟،  رضعوا  إعالم 
الوالء الوطني؟ وفي كنف أي مؤسسات للتنشئة تعودوا 
امتهان الكرامة والتنازل عن قيم الغيرة والنخوة واإلباء؟
إن كل تلك المؤسسات خالل أربعة عقود مضت يجب 
أن تخضع للتقييم، ويجب أن يخضع المسؤولون عنها 
لمحاكمات تاريخية، بغية حماية األجيال القادمة من 

الوقوع في براثن االرتزاق وفقدان االنتماء للوطن.
الخلل  إلصالح  حثيثة  بمساع  ذلك  يقابل  أن  على 
وإعادة األمور إلى نصابها ليبقى اليمن مصنعا للعزة 

والوطنية واالستقالل، كما عرف عبر التاريخ..

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com
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أرض المدد أرض المدد 

ا�رصاد يحذر من موجة غبار واسعة االنتشار ا�رصاد يحذر من موجة غبار واسعة االنتشار 
ــب محافظات الجمهورية بموجة  ــد املركز الوطني لألرصاد الجوية تأثر أغل أك
ــار مصدرها جنوب غرب الجزيرة العربية خالل الـ 24 ساعة  ــعة االنتش غبار واس

القادمة.
ــتمرار  ــخة منها اس ــبأ) نس ــه الجوية اليومية تلقت (ٍس ــز يف نرشت ــع املرك وتوق
ــاب الداخلية وصوال اىل  ــق الرتابية عىل أجزاء من الصحارى والهض ــد العوال تواج
السواحل الجنوبية واملحافظات الجبلية مع تدني مدى الرؤية األفقية وانخفاض 

درجات الحرارة واإلشعاع الشميس.
ــرىض يف تلك املحافظات إىل عدم التعرض  ــن و األطفال وامل ونبه املركز كبار الس
ــاعات الليل والصباح  ــة أثناء س ــواء الباردة خاص ــة والغبار و األج ــارش لألترب املب
ــن التدني يف مدى  ــة والحذر م ــات إىل توخي الحيط ــائقي املركب ــا س الباكر,داعي

الرؤية األفقية.
ــىل أجزاء صحارى  ــن تدريجي ملوجة الغبار ع ــار املركز إىل احتمال تحس وأش

محافظتي املهرة وحرضموت.

اللواء الرويشان يؤكد أهمية دور الشباب في التصدي للعدوان وإفشال مخططاته اللواء الرويشان يؤكد أهمية دور الشباب في التصدي للعدوان وإفشال مخططاته 

القاضي العزاني يوجه بسرعة إعداد مشروع مخطط لمدينة صعدةالقاضي العزاني يوجه بسرعة إعداد مشروع مخطط لمدينة صعدة

ــؤون األمن  ناقش نائب رئيس الوزراء لش
ــان  ــواء الركن جالل عيل الرويش ــاع الل والدف
ــتقل،  ــباب اليمن املس ــة ش ــع حكوم ــس م أم
القضايا املتصلة بعمل حكومة الشباب وكذا 

الصعوبات التي تواجهها.
ــر الدولة  ــذي حرضه وزي ــاع ال ويف االجتم
ــورى الدكتور  ــؤون مجليس النواب والش لش
ــة عبدالعزيز  ــر الدول ــة ووزي ــو حليق عيل أب
البكري ورئيسة حكومة شباب اليمن املستقل 
هناء الفقيه .. أكد نائب رئيس الوزراء أهمية 

دور الشباب يف التصدي للعدوان وإفشال مخططاته.
ــعى حكومة  ــد من القضايا التي تس ــرق اللقاء إىل العدي وتط

ــاهم يف تنفيذ  ــا يس ــا بم ــام به ــباب للقي الش
ــن خالل تفعيل عمل وزراء حكومة  مهامها م

الشباب.
ــي  ــات الت ــاع املقرتح ــتعرض االجتم واس
تقدمت بها حكومة الشباب بشان اإليرادات 
وكذا الجانب اإلعالمي، إضافة إىل الصعوبات 
ــباب، والدور  ــل حكومة الش ــي تواجه عم الت
ــز الرشاكة مع  ــبل تعزي الرقابي للحكومة وس

حكومة اإلنقاذ.
ــة حكومة الشباب عن  فيما أعربت رئيس
ــاندة جهود حكومة اإلنقاذ الوطني وكذا تنفيذ مهام  التطلع ملس

حكومة الشباب.

  / معني حنش
ــايض  الق األرايض  ــة  هيئ ــس  رئي ــه  وج
ــديس بإعداد  ــق الهن ــد العزاني الفري أحم
ــدة برضورة  ــة صع ــط بمدين ــرشوع مخط م
ــة واملطلة عىل  ــتغالل الهضبات املرتفع اس
ــع  ــد مواق ــع وتحدي ــع للتوس ــة كواق املدين
ــياحي وإعداد  ــكني والس ــتثمار الس لالس
ــات التفصيلية لوحدات الجوار يف  املخطط
ــق الجنوبية والرشقية بعدد ?? وحدة  املناط
ــبوعني  ــتعجلة خالل أس جوار بصورة مس

ملحافظة صعدة.
ــالل لقاء ضم رئيس الهيئة  جاء ذلك خ
ــط  والتخطي ــاحة  واملس ــالرايض  ل ــة  العام
ــس  ــي أم ــد العزان ــايض أحم ــي الق العمران
ــد جابر  ــدة محم ــة صع ــظ محافظ بمحاف
ــذي يقوم  ــديس ال ــق الهن ــي والفري الرازح
ــكيل ملدينة  ــط الهي ــرشوع املخط ــداد م بأع

صعدة بمقر مصلحة األرايض.
ــس الهيئة  ــتمع رئي ــاء اس ــالل اللق وخ
ــرض لألعمال املنجزة  ــه املحافظ إىل ع ومع
ــدس  ــق املهن ــس الفري ــن رئي ــرشوع م يف امل
ــدم رشحا عن  ــو والذي ق ــد النون عبدالصم

ــة بإعداد  ــال واملتمثل ــل إنجاز األعم مراح
ــبكة الشوارع الرئيسية للقطاع السكاني  ش
ــز مخططات  ــوب ورشق املدينة وتجهي جن
ــيتم  وحدات الجوار لتلك املناطق والتي س

تعميمها يف األيام القادمة.
وتم مناقشة توجيهات املخطط الهيكيل 
ــتوعبها  ــاحة التي يس العام للمدينة واملس
ــىل رضورة الحفاظ  ــذي ركز ع ــط وال املخط
عىل املناطق الزراعية قدر اإلمكان كون قاع 
صعدة يمثل موطنا زراعيا من العيار األول 

نتيجة خصوبة الرتبة.
ــاظ عىل  ــىل الحف ــق ع ــث الفري ــا ح كم

ــذ  تنفي ــىل  ع ــز  والرتكي ــة  القديم ــة  املدين
ــة  القديم ــة  للمدين ــد  املعم ــط  املخط
ــع يف  ــاء والتوس ــة للبن ــرتاطات الفني واالش

إطار املدينة القديمة.
ــن جهته عرب محافظ محافظة صعدة  م
ــة األرايض ملا تقوم  ــادة هيئ ــن تقديره لقي ع
ــة ولفريقها  ــار حماية أمالك الدول به يف إط
ــرشوع املخطط  ــديس املكلف بإعداد م الهن
ــهيالت الستكمال  .. مؤكدا تقديم كافة التس

هذا املرشوع ونجاحه. 
ــة لقطاع  ــل الهيئ ــاع وكي ــرض االجتم ح

التخطيط املهندس يحيى نعمان حاميم.

مرحلة جديدة من الوقفات االحتجاجية أمام مقر ا�مم المتحدة بصنعاءمرحلة جديدة من الوقفات االحتجاجية أمام مقر ا�مم المتحدة بصنعاء
  / منصور شايع

ــتنكر املشاركون يف الوقفة االحتجاجية الشعبية أمام مقر مكتب  اس
ــع ملنظمة األمم املتحدة  ــكوت املخزي واملري األمم املتحدة بصنعاء الس
ــعب اليمني جراء  ــاه ما يجري من انتهاكات وجرائم بحق أبناء الش تج
ــراء ملموس لوقف تلك الجرائم اليومية بحق  العدوان ولم تتخذ أي إج

املدنيني األبرياء .
ــعبية املدنية الـ  ــة االحتجاجية الش ــان الصادر عن الوقف وأكد البي
ــع املدني أن  ــات املجتم ــس األعىل ملنظم ــس املجل ــا أم ــي نظمه 76  الت
ــعب اليمني تمثل جرائم يف نظر  االنتهاكات التي يتعرض لها أبناء الش
ــان بما  ــاني وانتهاكا صارخا لقانون حقوق اإلنس القانون الدويل اإلنس
ــدويل أمام  ــالق مطار صنعاء ال ــروض املتمثل بإغ ــار املف ــك الحص يف ذل

الرحالت املدنية اإلنسانية وبقية املنافذ الربية والبحرية.
ــبب منع  ــن 15 ألفاً من املرىض توفوا بس ــان إىل أن أكرث م ــار البي وأش
ــفر للعالج يف الخارج وان أكرث من 50  ــدوان  للرحالت الطبية من الس الع

ألف مواطن ما يزالون عالقني يريدون العودة إىل وطنهم. 
ــوارب - عضو  ــيخ صادق أبو ش ــة ألقى الش ــة االحتجاجي ويف الوقف
ــا يرتتب  ــؤولية م ــا األمم املتحدة مس ــة حمل فيه ــة كلم ــة الثوري اللجن

ــار االقتصادي الربي والبحري  ــىل إغالق مطار صنعاء الدويل والحص ع
ــانية ألحقت وتلحق الرضر  ــدوان من معاناة إنس ــذي تفرضه دول الع ال
باملدنيني اليمنيني من خالل ما تقوم به طائرات دول العدوان من قصف 

لقاطرات نقل املساعدات اإلنسانية ملنع وصولها اىل املواطنني . 
مطالبا بفتح مطار صنعاء الدويل وميناء الحديدة لدخول البضائع 
ــاعدات اإلنسانية والسماح للمرىض  التجارية والسلع األساسية واملس
ــيدا بالنشطاء والحقوقيني  ــفر للعالج يف الخارج .. مش والجرحى بالس
ــلمان من زيارة بريطانيا وطالبوا  ــني الذين منعوا محمد بن س الربيطاني

بمحاكمته كمجرم حرب .

الحديدة/ سبأ
ــيل الكلوي بمحافظة   تسلم مركز الغس
و500  ــف  ألل ــة  وأدوي ــل  محالي ــدة  الحدي
ــن منظمة  ــوي مقدمة م ــيل كل ــة غس جلس

ماري ستوبس الدولية – اليمن.
ــاد املحافظ حسن  وخالل التسليم أش
ــي  الت ــة  املنظم ــادرة  بمب ــج  الهي ــد  أحم
ــاهم يف التخفيف من معانات مرىض  ستس
الفشل الكلوي من املحافظة والوافدين من 

املحافظات األخرى.
ــل يف أن يكون  ــرب املحافظ عن األم وأع
ــز  مراك ــم  دع يف  ــتمر  مس دور  ــة  للمنظم
ــة التي تعاني  ــيل الكلوي يف املحافظ الغس
من نقص حاد يف أدوات ومحاليل الغسيل 

جراء استمرار العدوان والحصار .
ــيل  ــح مدير عام مراكز الغس ــا أوض فيم
ــور أيمن كمال،  ــوي يف املحافظة الدكت الكل
ــيل الكلوي سيتم  أن محاليل وأدوية الغس

توزيعها عىل جميع املراكز يف املحافظة.
ــيل بحاجة  ــز الغس ــار إىل أن مراك وأش
ــتلزمات  مس ــري  توف يف  ــل  يتمث ــم  دع إىل 
ــيل  ــيل الكلوي وصيانة أجهزة الغس الغس
وتوفري املشتقات النفطية إضافة إىل أجور 

العاملني يف املراكز .

ــرع  ف ــة  املنظم ــق  منس ــار  أش ــدوره  ب
ــد، إىل أن دعم  ــي محم ــدة أحمد زك الحدي
مراكز الغسيل الكلوي سيكون من أولويات 
املنظمة وسيتم رفع تقرير املنظمة بالحالة 

الراهنة التي للمرىض.

مركز الغسيل الكلوي في الحديدة يتسلم محاليل وأدويةمركز الغسيل الكلوي في الحديدة يتسلم محاليل وأدوية

توزيع سالل غذائية لـ توزيع سالل غذائية لـ ١٧٠١٧٠ مستفيدا بمديرية الثورة مستفيدا بمديرية الثورة
صنعاء/ سبأ

دشنت جمعية املسرية االجتماعية الخريية وجمعية االستقامة الخريية 
ــتفيدا من  ــالل غذائية لـ??? مس ــة، أمش مرشوع توزيع س ــالمية العاملي اإلس

النازحني واألشد فقراً بمديرية الثورة بأمانة العاصمة.
ويف التدشني أكد أمني عام جمعية املسرية املهندس معني الشامي رضورة 
ــانية واإلغاثية نظرا لتفاقم الوضع اإلنساني وتزايد  مضاعفة الجهود اإلنس
نزوح املواطنني من مختلف املحافظات إىل العاصمة صنعاء جراء العدوان.

ــورين يف سلطنة عمان الشقيقة وعطاءهم  وثمن مبادرة الخريين وامليس
السخي تجاه الشعب اليمني والذي يجسد روابط األخوة وحسن الجوار.

وقفة بمدرسة ا�مام زيد بسنحان تندد باستمرار العدوانوقفة بمدرسة ا�مام زيد بسنحان تندد باستمرار العدوان
صنعاء /سبأ

ــنحان وبني بهلول  ــة اإلمام زيد بمديرية س ــم طالب ومعلمو وإدارة مدرس نظ
محافظة صنعاء أمس وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان .

ــات  ــم الصعوب ــة رغ ــة التعليمي ــتمرار العملي ــة اس ــاركون يف الوقف ــد املش وأك
ــدين املجتمع الدويل التدخل  ــروف االقتصادية التي تمر بها البالد .. مناش والظ

إليقاف العدوان ورفع الحصار.
اليمناليمن


