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ــرق  والط ــة  العام ــغال  األش وزارة  ــت  نف
ــف العدوان  ــالم تحال ــائل إع ــاءات وس ادع
ــرشوع  ــه مل ــدوان ومرتزقت الع ــي  ــول تبن ح
ــض بمحافظة  ــالح نقيل الرب ــعة وإص توس

الضالع.
ــغال العامة  وأوضح وكيل أول وزارة االش
ــني الذاري لـ (سبأ) أن  والطرق محمد حس
نقيل الربض كان يعاني من ضيق املسارات 
ــة العالية وتكرسات أدت  وامليول التصميمي
ــالت والعربات  ــري الناق ــة حركة س إىل عرقل
ــبب يف  ــكالها وأحجامها وتس بمختلف أش
ــم  ــوادث خاصة خالل موس ــري من الح الكث
ــني وعرقلة  ــادة معاناة املواطن ــار وزي األمط

تحركاتهم وتنقالتهم.
ــار إىل أن املرشوع الذي تتبناها وزارة  وأش
األشغال بتكلفة ٢٤٨ مليون ريال وبإرشاف 
ــغال العامة  ــة مبارشة من وزير االش ومتابع
ــاريع  ــد من املش ــب مطلق يع ــرق غال والط
ــف معاناة  ــاهمت يف تخفي ــي س ــة الت الهام
ــة واملحافظات  ــاء املنطق ــني من أبن املواطن

األخرى.
ــه من غري  ــذاري إىل أن ــل ال ــار الوكي وأش
ــدوان  الع ــف  تحال دول  ــىل  ع ــتغرب  املس
ومرتزقته، االدعاء بتبنى مشاريع التشييد 
ــل  ــرشوع نقي ــار كم ــادة االعم ــاء وإع والبن
ــف  ــع وبما يكش ــة الضال ــض بمحافظ الرب

مدى صلف هذا العدوان وزيف ادعاءاته.
ــاء وزير  ــتغرابه من ادع ــن اس ــرب ع وأع
ــادي وقيامة  ــار ه ــة الف ــغال يف حكوم االش

ــاب  ــرا للمرشوع وتجيريه لحس بزيارة مؤخ
العدوان ومرتزقته .

ــبأ ) ــمل املرشوع الذي حصلت( س ويش
عىل صورة من عقد تنفيذه املوقع بتاريخ ٢ 
ــة العامة للطرق  يناير ٢٠١٧م بني املؤسس
ــرق، عىل  ــدوق صيانة الط ــور وصن والجس
ــايل إىل ثمانية  ــرض الح ــعة الع أعمال توس
ــفلت وعرض إضايف أربعة أمتار يف  أمتار أس

املناطق الحرجة.
ــل الذاري أن هناك العديد من  وأكد الوكي
ــق  ــوزارة يف املناط ــالت لل ــاريع والتدخ املش
ــي  ــرتاب الوطن ــداد ال ــىل امت ــة وع الجنوبي
ــب ومن  ــة الضالع فحس ــس يف محافظ ولي
ــطون  ــيحوت - نش أبرزها مرشوع طريق س
ــة  الصيان ــال  وأعم ــرة،  امله ــة  بمحافظ
ــة - عدن  ــور الباح ــق ط ــة يف طري الروتيني
ــة بمحافظة  ــوارع الداخلي ــن الش ــدد م وع
ــاريع طرق داخلية بمدينة املكال  عدن ومش
ــة اىل مرشوع  ــة حرضموت، باإلضاف محافظ
ــاريع يتم  ــكال وهي املش ــار- عدن - امل زنجب
ــة العامة  تنفيذها عرب أفرع الوزارة باملؤسس

للطرق والجسور يف كافة املحافظات.
ــا تتعرض له  ــدوان وم ــه رغم الع ــر أن وذك
ــور  البنية التحتية يف مجال الطرق والجس
ــغال  ــارش فإن وزارة االش ــتهداف مب من اس
ــة لها  ــات التابع ــرق واملؤسس ــة والط العام

واصلت عملها بصورة طبيعية.
ــغال أن الوزارة  وبني وكيل أول وزارة األش
ــزت حاليا عىل  ــات التابعة لها رك واملؤسس

أعمال الصيانة والحفاظ عىل شبكة الطرق 
التي بنيت عىل مدى السنوات املاضية رغم 
ــحة املوارد جراء الحصار والعدوان ونقل  ش
ــاريع  ــا ركزت عىل مش ــدن، كم ــك إىل ع البن
ــاره رشيان  ــدة باعتب ــق صنعاء الحدي طري
ــال كبرية من ناقالت ثقيلة  مهم ولديها أحم
ــائل نقل مختلفة، حيث بدأت الوزارة  ووس
يف  ــة  املتمثل ــة  الروتيني ــة  الصيان ــال  بأعم
ــيول  ــاه األمطار والس ــارف مي تنظيف مص
ــرب  ــي تعت ــفلت الت ــة اإلس ــام بطبق واالهتم
ــد  ــرتايض ق ــا االف ــل ألن عمره ــارج العم خ
ــة يف  ــفلت إضافي ــة اس ــل طبق ــى وعم انته

املناطق الحرجة.
ولفت إىل تركيز الوزارة عىل عدة مشاريع 
ــز - وصنعاء  ــرتاتيجية منها صنعاء -تع اس
إب  –و  ــاء  -البيض رداع  ــار-  وذم ــدة  صع  -
ــي والحديدة - حيس- ــن – الجراح - العدي

حرض.
ــة العام  ــام املؤسس ــرب مدير ع ــا أع فيم
ــن  ــن ع ــز الدي ــب ع ــور لبي ــرق والجس للط
استغرابه لإلدعاءات التي تداولتها وسائل 
إعالم العدوان ومرتزقته .. مؤكدا أن املرشوع 
ــرق  للط ــة  العام ــة  املؤسس ــذه  تنف ــذي  ال
ــة الضالع  ــور عرب فرعها يف محافظ والجس
ــات  ــن توجه ــة ضم ــاريع الحيوي ــن املش م
ــاريع  ــية واهتمامها باملش ــادة السياس القي
ــات بما فيها  ــة يف مختلف املحافظ الحيوي

مشاريع الطرق.

وزارة األشغال تنفي مزاعم إعالم العدوان بتبني وزارة األشغال تنفي مزاعم إعالم العدوان بتبني 
مشروع نقيل الربض بالضالعمشروع نقيل الربض بالضالع

صنعاء/ سبأ
ــة الجمهورية أحمد حامد أن تأمني  أكد مدير مكتب رئاس
ــية  ــدر أولويات القيادة السياس ــة يتص ــة االقتصادي الجبه

كونها معركة موازية للمعركة يف الجبهات العسكرية.
ــة عمل حول  ــة يف افتتاح ورش ــب الرئاس ــا مدير مكت ودع
الرؤى والحلول للحالة االقتصادية الراهنة وتقديمها لصناع 
ــر االقتصادي  ــال الفك ــس بصنعاء، رج ــرار ومتخذيه أم الق
ــؤولية  ــال أعمال إىل تحمل املس ــن أكاديميني وخرباء ورج م
ــة يف التصدي ملخططات  ــة والتعاون مع جهود الدول الوطني

العدوان الهادفة إىل تدمري اقتصاد البالد وبنيتها التحتية.
ــن  ــادي م ــر االقتص ــال الفك ــئولية رج ــار إىل أن مس وأش
ــني ال تقل أهمية  ــال أعمال ومهتم ــني اقتصاديني ورج باحث
ــاتها يف  ــا ومؤسس ــة وأجهزته ــادة الدول ــؤولية قي ــن مس ع
ــري  لتدم ــاعيها  ومس ــدوان  الع دول  ــات  ملخطط ــدي  التص

االقتصاد الوطني .
ــة إىل أهمية انعقاد  ــة الجمهوري ــت مدير مكتب رئاس ولف
ــة وأثرها اإليجابي يف وضع رؤى ومعالجات لألوضاع  الورش
ــب  ــة وبطرق عملية قابلة للتنفيذ بحس االقتصادية الراهن
ــعب اليمني يف  اإلمكانيات املتاحة وبما يعزز من صمود الش

مواجهة العدوان ويلبي احتياجاته وطموحاته.
ــعب اليمني إال  ــح أن الحصار والعدوان لم يزد الش وأوض
إرصارا عىل تخطي الصعوبات ووضع الحلول العملية التي 
تعتمد عىل قدراته وموارده الخاصة لبناء مستقبل أجياله.

ــة الدكتور  ــة الجمهوري ــار رئاس ــتعرض مستش فيما اس
ــة  ــي بذلت إلقامة الورش ــود الت ــد محمد الجه ــر حام جعف
ــتمر  ــة التي تس ــاركني يف الورش وأهدافها .. موضحا أن املش

يومني يمثلون 50 مؤسسة من الجهات الحكومية ومنظمات 
املجتمع املدني والجامعات الحكومية واألهلية.

ــتها  ــل ملناقش ــة عم ــار 14 ورق ــم اختي ــه ت ــار إىل أن وأش
ــة تهدف  ــا أن الورش ــة .. مبين ــل 22 ورق ــن أص ــة م يف الورش
ــكاليات االقتصادية  ــل الوضع الراهن للقضايا واإلش لتحلي
ــذا وضع حلول  ــراء العدوان وك ــا البالد ج ــي تعاني منه الت
ــرار العتمادها  ــا وتقديمها لصناع الق ــات عملية له ومقرتح

ضمن الخطط ملعالجة تلك اإلشكاليات.
ــها  ــي رأس ــة األوىل الت ــل الورش ــة عم ــت يف جلس وقدم

ــؤون  للش ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي ــار  مستش
ــل  عم أوراق  ــت  س ــعبان  ش ــح  صال ــور  الدكت ــة  االقتصادي
ــت األوىل األوضاع  ــن وزارة املالية تضمن ــا ورقتا عمل م منه
ــاتها  االقتصادية القائمة يف ظل العدوان والحصار وانعكاس
ــتقبلية،  ــايل واملقرتحات للحد من آثارها املس عىل الوضع امل
فيما تناولت الورقة الثانية املالية العامة خالل ثالث سنوات 
ــات والتداعيات واملخاطر  ــدوان "اإلختالت والتحدي من الع

واملعالجات".
ــة عمل حول تصوره  ــك املركزي اليمني يف ورق وقدم البن

ــبة يف ضوء املعطيات املحلية واإلقليمية وما  للحلول املناس
أفرزه العدوان والحصار عىل اليمن .

ــاز املركزي للرقابة  ــتعرضت الورقة املقدمة من الجه واس
ــات  واملعالج ــول  الحل ــأن  بش ــاز  الجه ــة  رؤي ــبة  واملحاس
ــا االقتصاد الوطني يف  ــر والتحديات التي يواجهه للمخاط

املرحلة الراهنة .
ــط والغاز،  ــة العامة للنف ــة اليمني ــت ورقة املؤسس وتطرق
ــط  ــر النف ــر وتكري ــة لتصدي ــة الراهن ــة االقتصادي إىل الحال
ــتقات النفطية والصعوبات التي  الخام واسترياد وبيع املش

تواجهها والحلول املقرتحة لها.
ــتعرضت ورقة عمل جامعة ذمار آثار العدوان  يف حني اس
ــعر الرصف  والحصار عىل املؤرشات النقدية بالرتكيز عىل س

والسيولة النقدية .
ــس مجلس  ــال رئي ــم بأعم ــة القائ ــاح الورش ــرض افتت ح
ــة الدكتور  ــار الرئاس ــدروس ومستش ــد العي ــورى محم الش
ــة  عبدالعزيز الرتب ورئيس الدائرة االقتصادية بمكتب رئاس
ــؤولني يف الجهاز  الجمهورية عصام الرشعي وعدد من املس

اإلداري للدولة واألكاديميني وممثلني عن القطاع الخاص.
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إب/ سبأ
ــة  ــع برئاس ــاع موس ، اجتم ــس  ــة إب أم ــد بمحافظ عق
ــيايس  ــالح ، ضم عضو املكتب الس ــد ص ــظ عبدالواح املحاف
ــامي، ووكالء املحافظة واللجنة  ــار الله ضيف الله الش النص

األمنية ومدراء املكاتب التنفيذية.
ــة القطاعات  ــة أداء كاف ــاع مناقش ــالل االجتم ــرى خ ج
باملحافظة والسبل الكفيلة لالرتقاء بمستوى العمل ، والدور 
ــز التالحم ونبد  ــه الجميع يف تعزي ــذي يجب أن يضطلع ب ال

الخالفات ورفد الجبهات بالرجال واملال وقوافل العطاء.
ــاع رئيس املجلس  ــام توصيات اجتم ــف االجتماع أم ووق
ــيايس األعىل ، مع محافظي املحافظات األسبوع املايض  الس
ــمرب  ــد الصف ومعالجة آثار أحداث ديس ــة إىل توحي ، الهادف

املؤسفة .
ــتقبال  ــكيل لجنة الس ــر االجتماع توجيه دعوة وتش وأق
ــكريني للعودة وااللتحاق بمعسكراتهم من اجل الدفاع  العس

عن الوطن والتصدي للعدوان .
ــة باألوقاف  ــة األرايض الخاص ــري كاف ــر وقف تأج ــا أق كم
ــة وكيل املحافظة  وأرايض الدولة مؤقتا وتكليف لجنة برئاس
ــئون الفنية عبد الواحد املروعي لحرص قضايا األرايض  للش
ــرع هيئة األرايض وإحالة أي  ــم عمل مكتب األوقاف وف وتقيي

نزاع إىل النيابة العامة .
ــالح والحد من  ــم حمل الس ــاع أهمية تنظي ــد االجتم وأك
ــة إزالة  ــتمرار يف حمل ــز املحافظة واالس ــه يف مرك ــول ب التج
ــواق وتوفري اسواق  ــوائي وتنظيم األس مخالفات البناء العش
بديلة وعدم إصدار أي تراخيص للبناء يف مناطق األحواض 
ــتقات  ــات الغاز واملش ــل محط ــوايل ونق ــة وجوار الس املائي

النفطية املخالفة إىل األماكن املحددة لها.
ــة األرايض إىل إنزال املخططات  ــاع فرع هيئ ودعا االجتم
ــدة وتوثيق األرايض يف  ــة للمناطق والوحدات الجدي العمراني
ــنة  ــدراء مديريتي الظهار واملش ــجل العقاري ، ووجه م الس

ــع األجهزة  ــيق والتعاون م ــة، بتعزيز التنس ــز املحافظ بمرك
األمنية لتعزيز األمن .

ــة الجهود خالل  ــالح ، رضورة مضاعف ــد املحافظ ص وأك
ــن والوقوف  ــة واملفصلية من تاريخ الوط ــة الهام هذه املرحل
ــؤون  ــإدارة ش ــة ب ــا املتعلق ــة القضاي ــام كاف ــؤولية أم بمس
املحافظة والتوجه نحو عملية البناء والتنمية وطي صفحة 

املايض وإغالق ملف أحداث ديسمرب .
ــية  ــات القيادة السياس ــة ترجمة توجه ــار إىل أهمي وأش
ــيايس األعىل عىل صعيد الواقع العميل  ممثلة باملجلس الس
ــله  ــا إىل أن العدوان بعد فش ــن واملواطن، الفـت ــة الوط لخدم
ــارة البالبل داخل  ــه املأجور إث ــكري يحاول عرب إعالم العس

املجتمع .
ودعا املحافظ الجميع إىل التنبه وتعزيز اليقظة لتفويت 
ــيج االجتماعي ،  ــاول تفتيت النس ــىل كل من يح ــة ع الفرص
مشيدا يف الوقت ذاته بدور اللجنة األمنية واللجان الشعبية 
ــني املحافظة  ــتقرار وتأم ــيخ األمن واالس واملجتمعية يف ترس

وحماية املمتلكات العامة والخاصة.
ــرارات  الق ــذ  بتنفي ــة  املعني ــب  باملكات ــالح  ص ــاب  وأه
والتوجيهات التي خرج بها اإلجتماع وتنفيذها خالل الفرتة 
ــني وتلمس  ــاة مصالح املواطن ــا ، ومراع ــة املحددة له الزمني

احتياجاتهم وحل مشاكلهم يف ضوء اإلمكانيات املتاحة.
ــتوى أداء  ــامي بمس ــه الش ــاد ضيف الل ــه أش ــن جانب م
ــة املواطنني  ــة يف خدم ــزة األمني ــة واألجه ــب التنفيذي املكات
ــا  ــتقرار ..داعي ــن واالس ــة واألم ــات التنمي ــة احتياج وتلبي
ــع إىل املزيد من العمل ودعم الجبهات باملال والرجال  الجمي
والسالح ، واملساهمة الفاعلة يف حملة التحشيد والتعبئة يف 

مواجهة العدوان .
ــس  ــي عىل أس ــيس املبن ــل املؤس ــة العم ــت إىل أهمي ولف
ــت يف  ــي تحقق ــازات الت ــيدا باالنج ــة، مش ــط مدروس وخط
املحافظة خالل الفرتة املاضية بالرغم من العدوان والحصار، 
ــريا إىل دور أبناء املحافظة وإسهاماتهم يف عملية البناء  مش

والتطوير .

صالح يؤكد أهمية ترجمة توجهات القيادة السياسية صالح يؤكد أهمية ترجمة توجهات القيادة السياسية 
على صعيد الواقع لخدمة الوطن والمواطنينعلى صعيد الواقع لخدمة الوطن والمواطنين

اجتماع بإب  يقر تشكيل لجنة الستقبال العسكريين للعودة إلى معسكراتهماجتماع بإب  يقر تشكيل لجنة الستقبال العسكريين للعودة إلى معسكراتهم

ــة  ــعودي اإلطاح ــك الس ــرارات املل ــدرت ق تص
ــعوديني  ــكريني الس ــادة العس ــن كبار الق ــدد م بع

اهتمامات املحللني ووسائل اإلعالم الدويل.
ــرا  تقري ــز"  "التايم ــة  صحيف ــرشت  ن ــث  حي
ــبنرس،  ــارد س ــط ريتش ــلها يف الرشق األوس ملراس
ــي أجراها ويل العهد  ــق فيه عىل التغيريات الت يعل
ــلمان يف قيادات  ــن س ــري محمد ب ــعودي األم الس
ــرية إىل أنها تأتي عشية  ــعودي، مش الجيش الس

زيارته إىل بريطانيا.
وقال التقرير أن التغيريات يف السلك العسكري 
ــيتعرض ابن  ــرب يف اليمن، حيث س ــط بالح ترتب
ــارها، ويتوقع أن تؤدي  ــاءلة عن مس ــلمان ملس س
ــي؛  ــارع الربيطان ــات يف الش ــه إىل احتجاج زيارت

بسبب الطريقة التي أدار بها حرب اليمن.
ــعودي  ــة إىل أن الجيش الس ــت الصحيف وتلف
ــه  ــوض في ــذي يخ ــن، ال ــة يف اليم ــه معضل يواج
ــت هذه الحرب  ــني، حيث انتقل ــا ضد الحوثي حرب
ــالل الصواريخ التي  ــعودية، من خ إىل داخل الس
ــتية،  ــة وتلك الباليس ــدن الحدودي ــق عىل امل تطل

التي وصلت إىل العاصمة الرياض.
ــد تحظى  ــرب لم تع ــأن الح ــر ب ــد التقري ويفي
ــوهت  ــث ش ــعودي، حي ــارع الس ــعبية يف الش بش
ــيبدأ  ــذي س ــارج، ال ــلمان يف الخ ــن س ــورة اب ص
ــا كال من باريس  ــل جولة يزور فيه ــبوع املقب األس
ولندن وواشنطن، منوها إىل أن هذه هي أول زيارة 
ــذ توليه منصب ويل  ــعة يقوم بها من خارجية واس

العهد يف صيف العام املايض.
ــيلتقي يف  ــلمان س ــن س ــب أن اب ــر الكات ويذك
ــر  ــاي ووزي ــزا م ــوزراء تريي ــة ال ــا برئيس بريطاني
ــن العائلة  ــون وأفراد م ــة بوريس جونس الخارجي
ــريا إىل أن وزراء  ــور، مش ــة ويندس ــة يف قلع املالك
ــرح  ــم ط ــأن يت ــون ب ــة يرغب ــة الرببطاني الحكوم
ــوق املالية  ــعودية يف الس ــهم رشكة النفط الس أس
ــا عىل عروض من نيويورك  الربيطانية، وتفضيله

وطوكيو وهونغ كونغ.
ــري  األم ــاري  مستش إن  ــة  الصحيف ــول  وتق
ــعرون بالتوتر والقلق من الطريقة التي سيتم  يش
ــة يف بريطانيا،  ــد، خاص ــتقبال ويل العه فيها اس
ــات انتقادا  ــات الحتجاج ــط جماع ــث تخط حي

لتدخل السعودية يف اليمن.
ــرناالت ربما  ــر إىل أن عزل الج ــب التقري ويذه
كان محاولة لتقوية موقع األمري يف الداخل، حيث 
كان يشعر بالتهديد منذ اعتقاله عددا من األمراء 
ــاد يف نوفمرب املايض،  ورجال األعمال بتهمة الفس
ــة عىل  ــد املوافق ــم، بع ــن معظمه ــراج ع ــم اإلف رغ

تسويات مع الحكومة.
ــبكة "يس إن بي يس"  ــت ش ــن جانبها تناول م
ــباب التغيريات  ــر لها، نرش أس ــة يف تقري األمريكي
ــة بإقالة  ــعودية أمس، الخاص ــا الس ــي أجرته الت
ــة للجيش وقادة الدفاع  رئيس هيئة األركان العام

الجوي والقوتني الجوية والربية.
ــبكة عن الحكومة السعودية القول  ونقلت الش
إن "هذه التعيينات جزء من حركة تبديل روتينية 
ــا أن بعض  ــر وزارة الدفاع. كم ــن خطة تطوي ضم
ــد تركوا  ــن التقاع ــن بلغوا س ــاط الذي ــار الضب كب
ــم ترقيتهم أو نقلهم إىل مواقع  الخدمة، وآخرين ت

جديدة".
ــبكة  الش ــب  بحس ــني،  املحلل ــض  بع ــن  لك
ــكرية جاءت  ــة، يرون أن التغيريات العس األمريكي
ــي دامت ثالث  ــرب الت ــاط من الح ــة لإلحب "نتيج

سنوات يف اليمن .
ــج  برنام ــر  مدي ــون،  هندرس ــيمون  س ــال  وق
ــد  بمعه ــة  الطاق ــة  وسياس ــاريس)  الخليج(الف
ــو  ــواب ه ــة إن "الج ــبكة األمريكي ــنطن، للش واش

الحرب يف اليمن.
ــباب  ــعودي يرون أن أس ــأن الس مراقبون للش
ــل يف  ــاق هذه هي الفش ــعة النط ــالت واس التعدي
ــن وإدخال  ــكري يف اليم ــاز عس ــق أي إنج تحقي
ــة للدولة عىل  ــة اإلداري ــدة يف البني ــة جدي رشيح
ــية  الرئيس ــي  واألمن ــادي  االقتص ــن  الصعيدي
ــرتضاء بعض أجنحة األرسة  مضموني الوالء واس
ــد وصول  ــش بع ــعر بالتهمي ــي تش ــة الت الحاكم
ــلمان للعرش وتراقب بقلق استحواذ ويل العهد  س

محمد بن سلمان عىل مقاليد الحكم يف اململكة.
ــلمان بن عبد  ــعودي س وكان أجرى امللك الس
العزيز تغيريات عسكرية واسعة أطاحت بقيادات 
ــت األركان  ــواب أمراء، وطال ــواب وزراء ون عليا ون
والقوات الجوية والربية. وتضمنت األوامر امللكية 

ــية واقتصادية،  ــاً تبديالت يف مناصب سياس أيض
وجاءت بطلب من ويل العهد محمد بن سلمان.

ــكرية،  ــادات عس ــملت قي ــالت ش ــرز التعدي أب
ــة الفريق  ــة األركان العام ــث أحيل رئيس هيئ حي
ــن عبدالله  ــن بن صالح ب ــن عبدالرحم األول الرك
ــه الفريق الركن  ــىل التقاعد ليعني مكان البنيان ع

فياض بن حامد بن رقاد الروييل. 
وأحيل عىل التقاعد قائد قوات الدفاع الجوي 
الفريق الركن محمد بن عوض بن منصور سحيم 
وأعفي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز 
ــن منصبه وعني  ــوات الربية م ــعود قائد الق آل س

قائداً للقوات املشرتكة.
ــالم بن مطلق  ــواء الركن مطلق بن س وعني الل
ــة األركان  ــا لرئيس هيئ ــد ترقيته نائب ــع بع األزيم
ــرتاتيجية  العامة. وعني قائدا لقوة الصواريخ االس
ــن محمد بن  ــواء الركن جار الله ب ــد ترقيته الل بع
جار الله، واللواء الركن فهد بن عبدالله بن محمد 
املطري إىل رتبة فريق ركن وعني قائداً للقوات الربية 
ــليمان بن مزيد العمرو  ــواء الركن مزيد بن س والل
ــوات الدفاع  ــداً لق ــني قائ ــن وع ــق رك ــة فري إىل رتب
ــن بندر بن  ــار الركن تركي ب ــوي واللواء الطي الج
عبدالعزيز آل سعود وعني قائداً للقوات الجوية.

ــوزراء الجدد  ــواب ال ــني عدد من ن ــرى تعي وج
ــم نائبة لوزير  ــة، بينه ــة وأمني يف وزارات اقتصادي
ــة االجتماعية وهو أمر غري مألوف  العمل والتنمي
ــددا حيال  ــد منهجا متش ــي تعتم ــة الت يف اململك

املرأة. 
ــدد وثالثة نواب  ــاء بلديات ج ــم تعيني رؤس وت
ــري تركي بن طالل  ــراء املناطق أحدهم هو األم ألم
ــقيق امللياردير  ــري وهو ش ــا ألمري منطقة عس نائب
ــهر يف  ــالل الذي احتجز ألش ــد بن ط ــري الولي األم

حملة االعتقاالت.
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الجمهورية اليمنية
ــتقرار يف  ــيؤدي إىل مزيد من زعزعة االس ــرار التمديد س ــد أن ق وأك
ــيكون  ــن واملنطقة وانهيار للمنظومة االقتصادية، فضال عن أنه س اليم

أداة وستاراً الستمرار العدوان والحصار.
كما أكد مجلس الشورى أن استمرار هذه العقوبات سيشكل حجر 
ــار الجماعات  ــيؤدي إىل انتش ــية، كما س ــوية سياس عرثة أمام أي تس
اإلرهابية يف املناطق اليمنية والتي ستترضر منها بصورة أساسية دول 

الجوار والعالم.
ــة اليمنية  ــاوض لحل األزم ــوار والتف ــان دعوته إىل الح ــدد البي وج
ــالم عادل يفيض إىل إيقاف العدوان ورفع الحصار وكذا  والوصول إىل س
ــاء العقوبات املفروضة عىل  ــابع، وإلغ رفع اليمن من تحت الفصل الس

املواطنني اليمنيني، وبما يحافظ عىل وحدة وسيادة اليمن.
ودعا البيان، األمم املتحدة ومجلس األمن إىل بذل مزيد من الجهود 

إلحياء مسار العملية السياسية التفاوضية يف اليمن.
ــيوخ والشورى يف أفريقيا  ــورى، مجالس الش كما دعا مجلس الش
والعالم العربي إىل الضغط بكل الوسائل املمكنة باتجاه رفع اليمن من 
ــعب اليمني يف السالم  ــابع وبما يخدم تطلعات الش تحت الفصل الس

العادل واالستقرار املنشود.
ــام  ــىل نبذ الفرقة واالنقس ــية ع ــان كافة القوى السياس ــث البي وح
ــورة والجمهورية والوحدة  ــك بالثوابت الوطنية املتمثلة يف الث والتمس

والديمقراطية.
النواب) يصادق

ــدرج تحت كل منها  ــة من ديباجة و (12) مادة ين ــون االتفاقي وتتك
ــة تندرج تحتها  ــرات باإلضافة إىل أحكام ختامي ــدد من البنود والفق ع

(8) بنود والخاتمة .
ــابق  ــتعراض محرضه الس ــته باس ــتهل جلس ــس قد اس وكان املجل
ــيئة الله  ــيواصل أعماله صباح اليوم األربعاء بمش واملوافقة عليه، وس

تعاىل .
ــد العقيدة  ــدل القايض أحمد محم ــب وزير الع ــة نائ حرض الجلس
ــري ووكيل وزارة الداخلية  ــان عيل صالح تيس ووكيل وزارة حقوق اإلنس
ــة التأهيل واإلصالح  ــويف ورئيس مصلح ــواء رزق الج ــاع األمن الل لقط
اللواء عبدالله محمد أحمد الهادي واملستشار القانوني لوزارة حقوق 
ــدويل وحقوق  ــاون ال ــر عام التع ــى الرفيق ومدي ــد يحي ــان حمي اإلنس
ــر التعاون  ــالم الصالحي ونائب مدي ــدل عدنان س ــان بوزارة الع اإلنس
الدويل وحقوق اإلنسان بوزارة العدل القايض طه عبدالوهاب الهيجة .

صواريخ الجيش واللجان
ــع وتجمعات  ــش واللجان دكت مواق ــأن قوات الجي ــاد املصدر ب وأف
ــمال  ــعودي بعدد من قذائف الهاون، ش ــكرية ملرتزقة الجيش الس عس

صحراء ميدي محققة إصابات مبارشة.
ــتهدفت بصاروخ موجه  ــار إىل أن القوة الصاروخية اس ــدر أش املص
ــاش تابع ملرتزقة العدوان، ما أدى إىل تدمريه ومرصع من كان  معدل رش

عليه شمال صحراء ميدي.
ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــدى أبطال الجي ــن جهة أخرى تص م

ملحاولة تسلل ملرتزقة العدوان يف مديرية جبل حبيش بمحافظة تعز.
ــعبية  ــش واللجان الش ــبأ) أن الجي ــكري لـ(س ــدر عس ــد مص وأك
ــلل للمرتزقة يف جبل العنني بمديرية جبل حبيش  ــلوا محاولة تس أفش

وكبدوهم خسائر فادحة.
ــعبية أمس تجمعا  ــش واللجان الش ــتهدفت مدفعية الجي ــا اس كم

لقيادات مرتزقة العدوان يف منطقة الضباب بمحافظة تعز.
ــكري لـ (سبأ) أن القصف املدفعي حقق إصابات  وأكد مصدر عس
ــعاف هرعت إىل  ــيارات اإلس ــارشة يف صفوف املرتزقة.. الفتا إىل أن س مب

املكان املستهدف.
الجندي: الجيش

ــخصيات االجتماعية والوجهاء  ــو 95 باملائة من الش ــدا أن نح مؤك
ــاء ومختلف املكونات من أبناء  ــية والثقافية والعلم والقيادات السياس
املحافظة يرفضون العدوان واحتالل األرايض اليمنية ويقفون إىل صف 

الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.
وأضاف" من انساقوا وراء العدوان واللهث وراء املال املدنس هم ثلة 
من الخارجني عن النظام والقانون وأصحاب السوابق واملطلوبني أمنيا 

والفارين من وجه العدالة ".
ــك  ودعا املحافظ الجندي أبناء تعز إىل املزيد من التالحم والتماس
وتوحيد الجبهة الداخلية واالستمرار يف رفد الجبهات باملال والرجال .

الكشف عن
ــك، رئيس الجمعية الوطنية  ــن جانبه قال املرتزقة أحمد بن بري وم
ــبوتنيك"، األحد، إن  ــايل املوايل لإلمارات لـ"س ــة للمجلس االنتق التابع
ــات، وأنه  ــون يف معظم الجبه ــارب قد يك ــاد يف م ــفه من فس "ما تم كش
ــاد الحكومي  ــع إىل الفس ــم راج ــدم الحس ــع وع ــاده أن الرتاج يف اعتق
ــميات مرتزقة العدوان- والذي طال كل  ــكري- يقصد فساد مس والعس

القطاعات ولم يرتك حتى جبهات القتال".
قاسمي: مواقف

ــراءات الحظر عليهم بأنها ملقاة عىل عاتق الذين يؤدون دورا   وإج
ــانات دول العدوان  ــة وتقويتهم ترس ــلحة الحديث ــا ببيعهم األس هدام

وتصعيد هذه األزمة وزعزعة االستقرار يف املنطقة.
ــر الخارجية اإليراني  ــاعد وزي ــن جانبه أكد عباس عراقجي مس م
ــرى يف إصدار  ــة مرة أخ ــل اإلدارة األمريكي ــية أن فش ــؤون السياس للش
ــني تزايد العزلة االمريكية عىل  ــرار ضد إيران بمجلس األمن الدويل يب ق

الساحة الدولية.
ــأن اليمن  ــس األمن بش ــرشوع الربيطاني يف مجل ــىل امل ــا ع وتعليق
ــة  ــت واضح ــران بات ــد اي ــة ض ــات املغرض ــي أن االتهام ــح عراقج أوض

ومكشوفة تماما.
ــام املايض عدة  ــي إىل أن اإلدارة األمريكية حاولت الع ــت عراقج ولف
ــواء يف  ــلت يف كل مرة س ــران اىل مجلس االمن الدويل وفش ــرات جر اي م
ــغب  ــارات الصاروخية االيرانية أو موضوع أعمال الش ــوع االختب موض
داخل ايران أو يف موضوع اليمن وهذا مؤءرش اخر عىل عزلة امريكا عىل 

الساحة الدولية ودليل عىل اقتدار إيران.
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