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الثورة/سبأ
ــىل ارتكاب  ــي أمس ع ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــدم ط أق
مجزرة وحشية بمديرية سحار بصعدة أسفرت عن سقوط عدد من 

الشهداء والجرحى من املدنيني.
ــاء  ــاً بينهم نس ــة أن 19 مواطن ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص  وأوض
ــريان العدوان عىل  ــالث غارات لط ــهدوا وأصيبوا يف ث ــال استش وأطف

مديرية سحار بمحافظة صعدة.
ــن غارة عىل منزل  ــم ش ــاف املصدر أن طريان العدوان الغاش وأض
مواطن يف منطقة حفصني بمديرية سحار ما أدى إىل استشهاد عدد 

من أفراد املنزل.
ــتهداف  ــم عاود اس ــريان العدوان الغاش ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــهداء إىل  ــعفني ما أدى إىل ارتفاع حصيلة الش ــكان بعد توافد املس امل
خمسة مواطنني والجرحى أربعة عرش مواطناً كحصيلة غري نهائية.

ــي ارتكبها  ــعة الت ــية والبش ــدر هذه الجريمة الوحش وأدان املص
تحالف العدوان األمريكي السعودي الغاشم بحق املواطنني املدنيني 
ــتبقى لعنة تطارد  ــحار .. مؤكداً أن تلك الدماء س من أبناء مديرية س

قوى العدوان مدى الحياة.
ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــزرة ط ــى  مج ــهداء وجرح ــماء ش أس

السعودي عىل منطقة حفصني بمديرية سحار  صعدة
أســـــماء الشهداء

1 ــ توفيق جميل عيل القعييص 22 عاماً
2 ــ محمد يحيى مرعي

3 ــ مرزوق خرصان بن مجهول
4 ــ محسون حسني أحسن مانع 18 عاماً

5 ــ حازم مجاهد الجلعة 16عاماً
أسماء الجرحى

1 ـ ذكرى عبدالله غابش عشمة(2شهرين)
2 ـ مجاهد حسني الجلعه 20 عاماً

3 ـ محمد عمر معيض  15عاماً
4 ـ فيصل حسن معيض 35 عاماً

5 - رفيع هادي صالح النهدي 13عام
6 - عثمان يحيى مرعي الحباجر 19عاماً

7 - خولة عارف عيل قعشوش
8 - بسام فيصل عبدالله قاسم عشمة 11عاماً

9 - أمري فيصل عبدالله قاسم عشمة 12عاماً
10 - خولة حمود يحيى كرمان
11 - محسن نارص عيل القحم

12 - مجــهـول آل حباجــر 17عاماً
13 - محمد عمر معيض الحباجري 26 عاماً

14 - جريح لم يتم التعرف عليه لحد اآلن
ــتهدفت منزًال بغارة  ــل طريان العدوان جرائمه حيث اس كما واص
ــهاد ثالثة مواطنني    ــني بنهم نتج عنه استش ــية يف منطقة قطب وحش

وأصيب اثنان آخران أمس.
ــهدوا  ــن أبنائها استش ــرأة واثنني م ــدر محيل أن ام ــح مص  وأوض
ــتهدفت منزلهم  ــدوان اس ــريان الع ــارة لط ــران بغ ــان آخ ــب اثن وأصي

بمنطقة قطبني.
كما  شن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس خمس غارات 

عىل مديرية رصواح بمحافظة مأرب.
ــتهدف  ــريان العدوان اس ــيل باملحافظة أن ط ــح مصدر مح وأوض
ــت أرضارا  ــة رصواح خلف ــة بمديري ــق متفرق ــارات مناط ــس غ بخم

بممتلكات املواطنني.
ــس بغارة  ــني أم ــة مواطن ــهد أربع ــدة استش ــة الحدي ويف محافظ

لطريان العدوان األمريكي السعودي يف مديرية التحتيا .
وأوضح مصدر أمني بالحديدة أن طريان العدوان استهدف بغارة 
ــهاد  املواطنني يف منطقة الفازة يف مديرية التحيتا، ما أدى إىل استش

أربعة مواطنني.
ــدويل ومنظماته  ــع ال ــت املجتم ــتمرار صم ــتنكر املصدر اس واس
ــعب  ــه تحالف العدوان من جرائم بحق الش ــة إزاء ما يرتكب الحقوقي

اليمني.. مؤكدا أن هذه املجازر جرائم حرب ال تسقط بالتقادم.
ــعودي أمس سبع غارات  ــن طريان العدوان األمريكي الس كما ش

عىل محافظة حجة.
ــن سبع  ــبأ) أن طريان العدوان ش ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس

غارات عىل مديريتي حرض وميدي.

طيران العدوان يرتكب مجزرة جديدة حصيلتها األولية طيران العدوان يرتكب مجزرة جديدة حصيلتها األولية 
١٩١٩ شهيدًا وجريحًا في مديرية سحار  بصعدة شهيدًا وجريحًا في مديرية سحار  بصعدة

استهدف منزل مواطن ومسعفين استهدف منزل مواطن ومسعفين 

شكل لجنة لإلعداد إلحياء  الذكرى السنوية الثالثة لبدء العدوان على اليمن شكل لجنة لإلعداد إلحياء  الذكرى السنوية الثالثة لبدء العدوان على اليمن 

صنعاء/ سبأ
ناقش مجلس الوزراء يف اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس 
ــح بن حبتور، املواضيع املدرجة  املجلس الدكتور عبدالعزيز صال
ــاع يف الجبهات  ــتجدات األوض ــه بما يف ذلك مس ــدول أعمال يف ج

وكذا املتصلة بالسياسة الخارجية والشأن االقتصادي.
ــئون  ــس الوزراء للش ــب رئي ــس تقرير نائ ــش املجل ــث ناق حي
ــأن اآلثار املرتتبة عن وصول ثالثمائة  االقتصادية وزير املالية، بش
ــزي يف عدن  ــك املرك ــة إىل فرع البن ــة إضافي ــال مطبوع ــار ري ملي
ــل العمالت االجنبية  ــعار الريال مقاب عىل االقتصاد الوطني وأس
ــلع األساسية وبالتايل  ــات ذلك عىل استقرار أسعار الس وانعكاس
ــني ومضاعفة  ــدرة الرشائية للمواطن ــية والق عىل األوضاع املعيش

أعبائهم.
ــعب  ــل العدائي الجديد بحق الش ــتنكر املجلس هذا العم واس
ــي وحقه يف الحياة الكريمة، والذي  اليمني والتالعب بقوته اليوم
ــا العدوان  ــرب االقتصادية التي بدأه ــوات الح ــدرج ضمن خط ين
ــة وتحديدا منذ لجوئهم لعملية الطباعة  ومرتزقته منذ فرتة طويل

إثر فشلهم يف املعركتني العسكرية واألمنية.
ــل  ــادق كام ــة الفن ــدوان وحكوم ــف الع ــس تحال ــل املجل وحم
ــعب اليمني  ــئولية عن مرتتبات هذا الفعل العدائي بحق الش املس
ــة الجهات  ــي .. محذرا كاف ــاده الوطن ــة واقتص ــته اليومي ومعيش
ــببه من  ــل أو التعاطي مع هذه الطبعة الجديدة ملا تس ــن التعام م

تضخم للعملة الوطنية وتدهورها ورضب االقتصاد الوطني.
ــابقة  وذكر املجلس باآلثار الكارثية التي خلفتها الدفعات الس
املطبوعة يف روسيا وأملانيا عىل سعر رصف الريال مقابل العمالت 
ــكل  ــبوق مما أثر بش ــة وتدهوره عىل ذلك النحو غري املس األجنبي
ــع املعييش  ــية والوض ــلع األساس ــعار مختلف الس ــىل أس كبري ع
ــئة  ــاط املجتمع الناش عالوة عىل زيادة رقعة الفقر والعوز يف أوس

عن العدوان والحصار وهذه الحرب االقتصادية.
ــداد والتحضري  ــة عليا لإلع ــس يف اجتماعه لجن ــكل املجل وش
ــي  ــعب اليمن ــىل الش ــدوان ع ــدء الع ــة لب ــرى الثالث ــاء الذك إلحي
ــن وعضوية  ــاع واألم ــؤون الدف ــوزراء لش ــب رئيس ال ــة نائ برئاس
ــات ونائب رئيس الوزراء وزير  ــؤون الخدم نائب رئيس الوزراء لش
ــاد  ــة وعضوية وزراء العدل واإلدارة املحلية واألوقاف واإلرش املالي
ــالم إضافة إىل وزراء الدولة، عىل أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها  واإلع
ــة مختلف اإلجراءات التحضريية للذكرى من كافة  اليوم بمناقش
ــدف العام،  ــا فيه تحقيق اله ــة واإلجرائية، مل ــب التنظيمي الجوان
ــعب اليمني وما طال مقوماته وبناه  املتمثل يف إبراز مظلومية الش
ــيجه االجتماعي من دمار وخراب جراء املخططات  التحتية ونس
العدوانية للمعتدين ومرتزقتهم وأفعالهم اإلجرامية املستمرة عىل 

مدى ثالث سنوات تقريبا.

ــؤون  ــوزراء لش ــس ال ــب رئي ــر نائ ــس إىل تقري ــتمع املجل واس
ــاع األمنية بأمانة العاصمة واملحافظات  الدفاع واألمن، عن األوض
ــتتبة  ــكل عام مس ــة األمنية بش ــداً أن الحال ــتجداتها .. مؤك ومس
باستثناء الجرائم الجنائية املعتادة يف كل املجتمعات اإلنسانية .
ــت إىل املهام التي ينفذها رجال األمن إىل جانب زمالئهم يف  ولف
ــم .. موضحا يف ذات الوقت  ــات ملواجهة املعتدين ومرتزقته الجبه
الجهود والربامج الوقائية التي تنفذها األجهزة األمنية يف مكافحة 
األنشطة اإلرهابية وما يتم تحقيقه من نجاحات يف هذا املضمار.

ــول األوضاع يف  ــس إىل تقرير وزير الدفاع ح ــتمع املجل كما اس
ــوالت واملهام  ــأن بالبط ــا .. منوها يف هذا الش ــات وتطوراته الجبه
الكبرية التي ينجزها رجال الجيش واللجان الشعبية واملتطوعون 
ــالهم يف أداء واجباتهم والذود عن  ــف الجبهات واستبس يف مختل
الوطن وحياضه ومواجهة وإفشال املرشوع التخريبي للمعتدين.
ــتمر  ــل حكومة اإلنقاذ املس ــر الجميع لتفاع ــرب عن تقدي وأع
ــات وحرصها عىل  ــتية للجبه ــع املتطلبات الرضورية واللوجس م

توفريها رغم ما يعرتضها من صعوبات .
ــة  ــر الخارجية عن السياس ــر وزي ــس إىل تقري ــتمع املجل واس
ــة اليمنية يف الفرتة الراهنة وما تبذله الوزارة  الخارجية للجمهوري
من جهود لكرس العزلة الدبلوماسية التي حاول العدوان منذ يومه 
األول فرضها عىل الشعب اليمني .. مؤكداً أن هناك نتائج إيجابية 

ــتظهر نتائجها خالل الفرتة  ــم إحرازها يف هذا اإلطار س متعددة ت
القليلة القادمة.

ــس األمن الدويل القايض بتجديد  وتطرق التقرير إىل قرار مجل
ــرار اإلضافية  ــىل اليمن، وتداعيات هذا الق ــات املفروضة ع العقوب
ــر بها بفعل  ــاة الكبرية التي يم ــعب اليمني يف ظل املأس ــىل الش ع
ــه منذ  ــار الذي تم رشعنته من قبل املجلس نفس العدوان والحص

قرابة ثالث سنوات.
ــأنه تأجيج  ــفه لهذا القرار الذي من ش ــرب املجلس عن أس وأع
ــاوي الذي يمر به الوطن بسبب العدوان والحصار ..  الوضع املأس
ــؤولية عن اآلثار الكارثية الجديدة  محمال مجلس األمن كافة املس
ــد ويف املقدمة إطالته  ــذا القرار القديم الجدي ــفر عن ه التي ستس
ــلمي بخالف  ألمد العدوان وتعطيله أية جهود للوصول إىل حل س

مساهمته املبارشة يف زيادة معاناة اليمنيني.
وأوضح املجلس أنه كان األحرى بمجلس األمن املعني بإشاعة 
ــاة غري املسبوقة عامليا  ــالم حول العالم مراعاة املأس ــلم والس الس
ــف العدوان  ــراره بوق ــاذ ق ــي، واتخ ــعب اليمن ــها الش ــي يعيش الت
ــراف والرشوع يف  ــام كافة األط ــئ األجواء اللتئ ــار بما يهي والحص
ــالم العادل واملرشف  ــلمية وصوال إىل الس البحث عن الحلول الس

للشعب اليمني وامللبي لتضحياته.
ــالم  ــو يمد يده للس ــعب اليمني وه ــس أن الش ــد املجل ــا أك كم

ــال  ــن ومواجهة وإفش ــة للمعتدي ــه املرشوع ــتمر يف مقاومت سيس
ــان ..  ــي األرض واإلنس ــن اليمن ــق الوط ــة بح ــاريعهم الخبيث مش
ــيدا باملوقف الرويس املسئول والواعي وعدم سماحه بتمرير  مش
ــالمة املنطقة  ــن وس ــتهدف أم ــي تس ــة الت ــات اإلمربيالي املخطط

والشعوب العربية ومستقبل أجيالها.
ــيايس  ــارة رئيس املجلس الس ــج زي ــام نتائ ــف املجلس أم ووق
ــة الحديدة والخاص  ــرشوع الصمود بمحافظ ــىل، امليدانية مل األع
ــني جودة اإلنتاج والتسويق ملشتقات الحليب  بدعم األرس لتحس
ــجيع  ــة .. مؤكدا أهمية هذا املرشوع ودوره الحيوي يف تش التقليدي

ودعم األرس عىل اإلنتاج وفتح سبل العيش الكريم أمامها.
ــدويل بمخاطبة  ــط والتعاون ال ــس وزارة التخطي ــه املجل ووج
ــد عىل إمكانية  ــتئناف دعم املرشوع والتأكي ــني بإمكانية اس املانح
ــة  ــرى مرتبط ــاالت أخ ــات ومج ــمل محافظ ــه ليش ــيع نطاق توس
ــر والنهوض بالدور  ــؤدي إىل مكافحة الفق ــاج األرسي بما ي باإلنت
ــاه االقتصاد  ــق دورها القيم تج ــذه الرشيحة وتحقي اإلنتاجي له

الوطني.
ــأن نتائج  ــر وزير اإلدارة املحلية بش ــتعرض املجلس تقري واس
ــرتة من 29 يناير حتى  ــارة الوفد الرئايس ملدينة الحديدة يف الف زي
10 فرباير الجاري .. ووجه الوزارات املعنية كل فيما يخصها اتخاذ 
ــا التقرير بما  ــة إزاء التوصيات التي تضمنه ــراءات التنفيذي اإلج

ــا يف مواجهة العدوان ومعالجة  ــزز من صمود املحافظة وأبنائه يع
ــلطة املحلية  ــادة الس ــا قي ــي تواجهه ــة الت ــاكل ذات األولوي املش

باملحافظة وأبناؤها خالل هذه املرحلة.
وناقش املجلس تقرير وزير االتصاالت وتقنية املعلومات حول 
مرشوع الريال موبايل وما تم تنفيذه من خطوات يف هذا الجانب .
ــكلة انعدام السيولة  وأكد التقرير أهمية هذا النظام يف حل مش
ــا بدال عن  ــة للتعامل به ــد إلكرتوني ــدار وحدات نق ــن خالل إص م
ــب املوظفني إىل وحدات  ــل جزء من روات ــد الورقي، عرب تحوي النق
نقد إلكرتوني وبالتايل العمل عىل توفر السيولة النقدية يف البنوك 

التجارية .
ــار التقرير إىل أن الخدمة سيتم تقديمها من خالل رشكات  وأش
ــر الذي  ــوك، األم ــض البن ــية وبع ــة أساس ــال بدرج ــف النق الهات
ــيعمل عىل الحد من التالعب الحاصل يف السيولة النقدية بني  س
ــيطة .. مؤكدا دعم املجلس لهذا املرشوع بما يمثله  الرشكات الوس

من خطوة متقدمة ليس للفرتة اآلنية بل وللمستقبل .
ــة للمرشوع من كافة  ــه وزارة االتصاالت بمزيد من الدراس ووج
ــة والنقدية ، والعمل عىل وضع الرشوط  الجوانب الفنية والقانوني
ــف مفاصلها بما  ــذه العملية يف مختل ــري الكفيلة بضبط ه واملعاي

يحفظ الحقوق ملختلف األطراف.
ــة نائب رئيس الوزراء وزير املالية  ــكل املجلس لجنة برئاس وش
وعضوية وزيري الشؤون القانونية واالتصاالت وتقنية املعلومات 
ــي  ــي الزراع ــليف التعاون ــك التس ــي وبن ــزي اليمن ــك املرك والبن
ــراء املزيد  ــوزراء ملراجعة التقرير وإج ــة ملجلس ال ــة العام واألمان
من الدراسة للمرشوع من مختلف الجوانب وعىل أن ترفع اللجنة 
ــة يف اجتماع قادم واتخاذ ما  بنتائج أعمالها إىل املجلس للمناقش

يلزم من إجراءات بهذا الشأن.
ــاري تنفيذه  ــاالت الج ــرشوع االتص ــس إدانته مل ــدد املجل وج
ــا يحمله  ــة يف محافظة عدن وم ــواوي الصيني ــل رشكات ه ــن قب م
ــاالت املحلية  ــلبية عىل قطاع االتص ــطريية وآثار س من أبعاد تش
ــمالية والغربية ذات  ــة وخدمة االنرتنت يف املحافظات الش والدولي

الكثافة السكانية العالية .
ــذا  ــذ ه ــواوي لتنفي ــة ه ــدام رشك ــول وإق ــس قب ــرب املجل واعت
ــتهدف رضب  ــي تس ــرة الت ــذه املؤام ــا يف ه ــاركة منه ــرشوع مش امل
ــطريي .. ووجه املجلس  ــرشوع التش ــاالت وخدمة امل قطاع االتص
ــذه الرشكة وغريها  ــة العالقة مع ه ــادة دراس ــاالت بإع وزارة االتص
ــك باتجاه إيقاف أية  ــارك يف املرشوع وذل من الرشكات التي قد تش

تعامل معها يف حال استمرارها يف هذا املرشوع التخريبي.
ــة الوزارات املعنية بالتحرك إلحباط وفضح  وكلف املجلس كاف
ــة العامة  ــن املصلح ــعى إىل النيل م ــي تس ــه الت ــرشوع وأهداف امل

للشعب اليمني ومقوماته الخدمية واالقتصادية .
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