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أزمة السيولة النقدية والمالية جزء من عملية منهجية للعدوان لمضاعفة معاناة المواطنينأزمة السيولة النقدية والمالية جزء من عملية منهجية للعدوان لمضاعفة معاناة المواطنين
حريصون على تفعيل فكرة التجارة االلكترونية لمعالجة الكم الهائل من المشكالت االقتصاديةحريصون على تفعيل فكرة التجارة االلكترونية لمعالجة الكم الهائل من المشكالت االقتصادية

ويستعرض تقريراً حول جهود التواصل الدبلوماسي مع المجتمع الدولي ودعم مساعي إنهاء العدوانويستعرض تقريراً حول جهود التواصل الدبلوماسي مع المجتمع الدولي ودعم مساعي إنهاء العدوان
ـــة لــــدراســــتــــه ـــن ـــج ــــــاة وتـــشـــكـــيـــل ل ــــــزك ـــة لــــدراســــتــــهمـــنـــاقـــشـــة مـــــشـــــروع تــــعــــديــــل قـــــانـــــون ال ـــن ـــج ــــــاة وتـــشـــكـــيـــل ل ــــــزك مـــنـــاقـــشـــة مـــــشـــــروع تــــعــــديــــل قـــــانـــــون ال

صنعاء /سبأ
ــور عبدالعزيز صالح بن حبتور  شارك رئيس الوزراء الدكت
ــة األول  ــارة االلكرتوني ــر التج ــال مؤتم ــاح أعم ــس يف افتت أم
ــام للغرف  ــه االتحاد الع ــه والذي ينظم ــرض املصاحب ل واملع
ــارة االلكرتونية تعزيز  ــة الصناعية تحت شعار" التج التجاري

االقتصاد وتحسني الخدمات" .
ــارك من  ــاركة200 مش ــام بمش ــة أي ــر يف ثالث ــش املؤتم يناق
ــة،  االلكرتوني ــارة  بالتج ــة  العالق ذات  ــة  الحكومي ــات  الجه
ــاالت واملالية  ــة والتجارة واالتص ــيل وزارات الصناع ــذا ممث وك
والتخطيط والشؤون القانونية وعدد من ممثيل كبار الرشكات 
ــات، محاور تتعلق  ــة والبنوك ورشكات خدمات املعلوم الخاص
ــل الترشيعات  ــة يف ظ ــارة االلكرتوني ــات والتج ــع املدفوع بواق

وحماية املستهلك.
ــاد مثل هذه  ــس الوزراء، انعق ــر اعترب رئي ــاح املؤتم ويف افتت
ــار املوجودة يف  ــن األفك ــراء الكثري م ــم يف إث ــرات سيسه املؤتم
ــود حواضن تجارية  ــي خاصة إذا ما اقرتنت بوج ــم الرقم العال
ــة .. مبينا أن ذلك سيكون أكرث فائدة وتأثرياً للوصول  ومؤسسي
ــة يواجهها  ــكالت حقيقي ــل مش ــك وح ــور املستهل إىل الجمه

االقتصاد الوطني.
ــا رشسا من  ــات عدوان ــذه اللحظ ــه يف ه ــا نواج ــال" إنن وق
ــات الدولة  ــوال ثبات مؤسس ــه حصار ول ــف ونواج دول التحال
ــاص لكانت املضاعفات التي يعاني  باالشرتاك مع القطاع الخ

منها مواطنو الجمهورية اليمنية أكرب وأشد".
ــاًال ورماًال  ــة ليست فقط جب ــاف " الجمهورية اليمني وأض
ــي الناس املوجودون وهم أكرث من 27 مليون  وشواطئ وإنما ه
ــرضب اليومي  ــم يقعون تحت ال ــة الغالبية العظمى منه نسم

لدول العدوان ويحارصون من الرب والبحر والجو" .
وأشار إىل ما عاناه الوطن وأبناؤه منذ بداية العدوان بسبب 
ــن عملية  ــي تعد جزءاً م ــة والنقدية والت ــة املالي ــة السيول أزم
ــة  ــب العمل ــت يف سح ــار، تمثل ــا دول الحص ــة فرضته منهجي
ــم ضخها إىل  ــع أوراق جديدة ومن ث ــل عىل طب ــة والعم الوطني
ــب يف التضخم القائم  ــوق وبدون تغطية أو رقابة مما تسب الس

يف العملة.
ــه ورغم وضوح هذه املعاناة  ــت الدكتور بن حبتور إىل أن ولف
ــض يعتقد أنه جزء من  ــزء من مرشوع العدوان غري أن البع كج

ــة طبيعية يف الجانب االقتصادي .. مؤكداً أن املوضوع أبعد  آلي
ــح املستهلك وأن  ــوق وتحريكه لصال ــل اقتصاد الس ــن عوام م
هناك عنارص وعوامل إضافية تدفع إىل مضاعفة الضيق الذي 

يعاني منه املواطنون جميعاً يف ظل هذا الحصار والعدوان.
ــت من  ــارة االلكرتونية املحلية قد نوقش ــني أن فكرة التج وب
قبل الحكومة قبل سنة كحل ألزمة السيولة النقدية والوصول 
ــىل  ــل ع ــف والعام ــول املوظ ــك حص ــا يف ذل ــك بم إىل املستهل
ــه أو جزء منها عرب هذه العملية واملوجودة يف العالم  مستحقات
ــىل تجديد الرصيد أو  ــرب الكرت االلكرتوني املعتمد ع كله إما ع

النظام القائم عىل الريال االلكرتوني .
ــاس  ــال إىل الن ــة عاج ــذه الخدم ــل ه ــد رضورة أن تص وأك
ــرب من  ــاع األك ــا القط ــي منه ــة يعان ــكلة حقيقي ــة مش ملعالج

مواطني وموظفي الجمهورية اليمنية .
ــابهة  ونوها بما يمثله هذا املؤتمر وغريه من الفعاليات املش
ــدارك وفهم من  ــع م ــرة وتوسي ــارة الفك ــرية يف إث ــن أهمية كب م

يستمع إليها وكذا تذكري الحكومة بمسؤلياتها .
ــني مجموعة  ــا يف األسبوعني املاضي ــد اتخذن ــاف " لق وأض
ــه إىل الناس  ــوع وتوصيل ــدف إىل تفعيل هذا املوض ــرارات ته ق
ــدأ بهذه  ــا نريد أن نب ــي فقط بل أنن ــب اإلعالم ــس يف الجان لي
ــهر أو منتصف الشهر القادم كخطوات  العملية خالل هذا الش

ينبغي أن البدء بها من اآلن لحل هذه املشكلة ".
ــذا النظام  ــرة لبدء تطبيق ه ــد أن االستطاعة متوف ــا أك كم
ــدول كالصومال  ــري من ال ــه يطبق يف كث ــا وأن ــن ال سيم يف اليم
ــض دول  ــذا يف بع ــالت يف األردن وك ــن املعام ــزء م ــا وج وتنزاني
ــدأ  ــة أن نب ــس الحاج ــن يف أم ــال " نح ــا .. وق ــدوان وأوروب الع
ــة الصناعية الذي  ــاد الغرف التجاري ــذا النظام وأشكر اتح به
ــذه األفكار  ــري ونحن مع ه ــذا العدد الكب ــع ه ــاع أن يجم استط
ــة البعيدة عن التسييس وتحديد املواقف  العلمية واالقتصادي

كون هذه العملية موجهة لخدمة املواطن".
ــن جانبه أكد مدير عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية  م
ــاري اليمني يف كافة  ــاط التج ــد قفله أهمية مواكبة النش محم
ــورات العاملية والذي سيؤدي إىل تسهيل وترسيع  فروعه للتط

تعامل القطاع التجاري مع بعضه وكذا مع العالم الخارجي.
ــر بتوصيات  ــاركني يف املؤتم ــىل أهمية خروج املش وشدد ع
ــاع  ــة والقط ــة ذات العالق ــات الحكومي ــد الجه ــة تساع عملي
ــن ايجابياته  ــام واالستفادة م ــق هذا النظ ــاص عىل تطبي الخ
ــة التجارة  ــد ترافق تطبيق عملي ــن أي سلبيات ق ــاد ع واالبتع
ــة .. الفتا إىل رضورة أن تكون التوصيات بمثابة دليل  االلكرتوني
ــل املبني عىل  ــاق واسعة للتعام ــل وخارطة طريق لفتح آف عم

أساليب متطورة.

ــؤون الفنية املهندس  فيما أشار وكيل وزارة االتصاالت للش
هاشم الوشيل، إىل أن قضية التجارة االلكرتونية ومفهوم الدفع 
ــط بل يعزز  ــرة التقنية فق ــة بالطف ــم تعد مرتبط ــي ل االلكرتون
ــي وخاصة يف ظل  ــاري االلكرتون ــن للتعامل التج ــة اليم حاج

الوضع القائم .
ــادل االلكرتوني  ــرشاء والتب ــة ال ــال إىل صيغ ــرب االنتق واعت
ــرت قوانني  ــال توف ــة خاصة يف ح ــول العملي ــن الحل ــداً م واح
ــط التجاري  ــة الرب ــل عملي ــة لتسهي ــات آمن ــة وتطبيق حماي

االلكرتوني.
ــة  ــاالت وتقني ــاع االتص ــيل إىل أن قط ــل الوش ــت الوكي ولف
ــال االنرتنت ومواكبة  ــات قطع خطوات متالحقة يف مج املعلوم
ــاع  ــرض قط ــدوان تع ــب الع ــال " بسب ــة .. وق ــة التقني النهض
ــن إجمايل  ــن 40 يف املائة م ــد ع ــا يزي ــدان م ــاالت إىل فق االتص
ــارات وبدائل  ــت ويعمل حالياً بخي ــات الرئيسية لالنرتن السع

تقنية متعددة لتعويض ذلك ".
ــس خمس أوراق  ــالل جلسات أعمال أم ــش املؤتمر خ وناق
ــن ودور املقسم  ــة املدفوعات يف اليم ــل األوىل حول منظوم عم
ــة واي اف اس، فيما  ــه من رشكة الخدمات املالي الوطني مقدم
تناولت الورقة الثانية خدمات االنرتنت لألشياء الذكية واآلمنة 
ــار الصناعية من  ــع عرب األقم ــور أحمد باناف ــا الربوفيس قدمه

جامعة سان جوزية بالواليات املتحدة األمريكية.
ــوك املركزية يف التجارة  ــت الورقة الثالثة إىل دور البن وتطرق
االلكرتونية قدمتها بلقيس الفسيل من البنك املركزي اليمني، 
ــة بعنوان  ــة الورقة الرابع ــة االنرتنت العاملي ــة جمعي فيما قدم
ــة وموضوعاتها  ــم الخاصة بالتجارة االلكرتوني تحديد املفاهي

يف العالم .
ــة  ــاالت اليمني ــة دور االتص ــة الخامس ــت الورق واستعرض
ــار مسعد  ــا املهندسة أنه ــي قدمته ــاد الرقم ــة االقتص يف تنمي

العنيس من يمن نت.
ــرض املصاحب  ــح املع ــوزراء افتت ــس ال ــس مجل ــان رئي وك
ــرض إىل رشح حول  ــىل املع ــن القائمني ع ــع م ــر واستم للمؤتم

أهمية التجارة االلكرتونية وأثرها يف دعم االقتصاد الوطني.
ــة التجارية  ــوزراء ورئيس الغرف ــرض االفتتاح عدد من ال ح
الصناعية باألمانة وعدد املختصني يف الجهات الحكومية ذات 

العالقة والقطاع الخاص.

رئيس الوزراء: لوال ثبات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص رئيس الوزراء: لوال ثبات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص 
لكانت تداعيات العدوان والحصار أشد وأخطرلكانت تداعيات العدوان والحصار أشد وأخطر

في افتتاح مؤتمر التجارة االلكترونية األول بصنعاء:في افتتاح مؤتمر التجارة االلكترونية األول بصنعاء:

ناقش أوضاع جبهات الشرف والبطولة وجهود تعزيز األمن واالستقرارناقش أوضاع جبهات الشرف والبطولة وجهود تعزيز األمن واالستقرار
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سگرتريو التحرير

صنعاء/ سبأ
ــه الدوري أمس برئاسة  وقف مجلس الوزراء يف اجتماع
املجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام األوضاع 
ــدود وتطوراتها إضافة  ــات الداخلية وما وراء الح يف الجبه
ــة يف جدول  ــات األخرى املدرج ــدد من امللف ــة ع إىل مناقش

أعماله واملتصلة بالنشاط الحكومي الخدمي واإلجرائي.
ــس عن مرشوع  ــىل عرض رئيس املجل ــع املجلس ع واطل
ــعبي ومواصلة  ــود الش ــز الصم ــة يف تعزي ــة الوطني التوعي
ــة تلك املستهدفة شق  ــة العدوان ومخططاته خاص مواجه

الصف الوطني واستقراره يف الحارض واملستقبل .
ــاركة الوزراء يف هذه العملية وفق آلية  وأوضح أهمية مش
ومحددات واضحة تعرب عن روح الرشاكة الوطنية املناهضة 
ــعبي بمختلف رشائحه  للعدوان ملا فيه تعزيز التفاعل الش
ــا الوطنية  ــة بأبعاده ــذه العملي ــة مع ه ــه السياسي وأطياف

والسياسية واألخالقية .
ــته للموضوع عقد ندوات  وأقر املجلس عىل ضوء مناقش
ــا الوزير  ــوى الوزارات يديره ــة عىل مست ــة أسبوعي تثقيفي
ــف الوطني  ــن املوق ــة تعرب ع ــددات وطني ــق مح ــي وف املعن
ــريات ايجابية  ــة إزاء أية متغ ــذا التوعي ــاوم للعدوان وك املق
ــه واملجتمع  ــدوان ومرتزقت ــف الع ــة يف مواق ــت أو سلبي كان

الدويل .
ــداد  ــوزراء إع ــة ال ــوىل رئاس ــىل أن تت ــس ع ــد املجل وأك
ــدوات التثقيفية يف أرسع وقت  املحددات العامة الناظمة لن

تمهيدا لتدشني املرشوع .
ــؤون  ــع املجلس إىل تقرير نائب رئيس الوزراء لش واستم
ــات الداخلية  ــة يف الجبه ــن الحالة العام ــن والدفاع ع األم
ــال الجيش وبعض  ــا يسطرونه رج ــا وراء الحدود وم وفيم
ــني يف هذه  ــعبية واملتطوع ــة واللجان الش ــدات األمني الوح
اللحظة الفارقة من بطوالت وما يقدمونه من تضحيات وهم 

يدافعون عن شموخ وطنهم وكرامة وعزة وطنهم .
ــزة األمنية من  ــا تبذله األجه ــار يف ذات الوقت إىل م وأش
جهد متواصل يف سبيل تكريس أجواء األمن واالستقرار يف 
ــة الجريمة بمختلف  ــة العاصمة واملحافظات ومواجه أمان
ــي تقوم بها  ــىل األدوار الت ــا عالوة ع ــا ومستوياته أشكاله

األجهزة الرشطوية يف خدمة املجتمع.
كما استمع املجلس إىل تقرير وزير الخارجية عن جهود 
ــدويل وانعكاس  ــىل املستوى ال ــج تواصلها ع ــوزارة ونتائ ال
ــة اليمنية العادلة وذلك بتفاعل  ذلك االيجابي عىل القضي
العديد من األطر الدولية الفاعلة مع معاناة الشعب اليمني 

ــود السياسية يف  ــار ودعمهم للجه ــدوان والحص ــراء الع ج
ــار وصوال إىل سالم مرشف  ــاه وقف العدوان ورفع الحص تج

للشعب اليمني.
ــا استمع املجلس إىل تقرير أويل من وزير النقل حول  كم
ــودي يوم  ــداف العدوان السع ــة السته ــات الكارثي التداعي
ــس عرب سلسلة غارات محطات املالحة الدولية يف عموم  أم
ــة .. الفتا إىل اآلثار السلبية الكبرية التي  الجمهورية اليمني
ــني الدولية  ــايف للمعاهدات والقوان ــل املن ــا هذا العم يخلفه
ــة وحركة  ــىل املالحة الجوي ــة، ع ــة الدولي ــة للمالح الناظم

الطريان املدني العابرة فوق األجواء اليمنية.
ــي الجديد  ــل العدواني الهمج ــس بهذا الفع وندد املجل
ــريان املدني  ــودي وتداعياته عىل قطاع الط ــدوان السع للع
ــال  ــة .. محم ــة واملقبل ــني اآلني ــه يف الفرتت ــاد وإدارت واألرص
ــة عن هذا  ــة واملادية الناجم ــار القانوني ــدوان كافة اآلث الع
ــك املرتبطة بسالمة املالحة الجوية  االعتداء بما يف ذلك تل

يف فضاء الجمهورية اليمنية.
ــل قانون  ــأن تعدي ــون بش ــرشوع قان ــش املجلس م وناق

الزكاة، املحال من رئيس املجلس السيايس األعىل.
ويقع املرشوع يف 87 مادة موزعة عىل ثمانية أبواب تشمل 
ــة، األموال  ــداف واملبادئ العام ــة والتعاريف واأله التسمي
ــرص وتقرير وتحصيل  ــب فيها الزكاة واملقادير، ح التي تج
ــارات أموال وعائدات الزكاة،  الزكاة، مصارف الزكاة، استثم

ــة ، العقوبات  ــة االجتماعي ــاة والرعاي ــة للزك ــة العام الهيئ
وأخريا أحكام عامة وختامية.

ــة لفريضة  ــق املقاصد الرشعي ــرشوع إىل تحقي يهدف امل
ــي  ــة يف تلق ــة الدول ــد سلط ــا، وتأكي ــرادا ومرصف ــاة إي الزك
ــىل  ع ــا  وتوزيعه ــات  والصدق ــاة  الزك وإدارة  ــل  وتحصي
ــي  ــن اإلسالم ــذا الرك ــد ه ــق مقاص ــا يحق ــا بم مستحقيه
ــر والتسول  ــرة الفق ــن ظاه ــد م ــىل الح ــالوة ع ــم، ع العظي
ــي إىل غري ذلك من  ــر االنحراف االجتماع ــرشد ومخاط والت

األهداف التي تعني املجتمع عىل العيش الكريم.
وشكل املجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الخدمات وعضوية نائب رئيس الوزراء وزير املالية 
ــؤون  ــؤون القانونية والدولة لش ووزراء اإلدارة املحلية والش
ــاد  ــاف واإلرش ــدل واألوق ــورى والع ــواب والش ــيس الن مجل
والنفط واملعادن والدولة عبد العزيز البكري والدولة الدكتور 
ــة الجوانب  ــن كاف ــرشوع م ــة امل ــي، لدراس ــد املزجاج حمي
ــاء املجلس، وبحيث ترفع  ــاة األخذ بمالحظات أعض ومراع
ــرتة أقصاها  ــالل ف ــس خ ــا إىل املجل ــج أعماله ــة نتائ اللجن

أسبوعني من تاريخه للمناقشة النهائية واإلقرار.
ــؤون  ــع املجلس إىل تقرير نائب رئيس الوزراء لش واستم
ــأن نتائج اجتماعات اللجنة املشكلة من  األمن والدفاع، بش
ــرى الثالثة  ــري ألحياء الذك ــس لإلعداد والتحض قبل املجل
ــا أن اللجنة عقدت  ــدوان والحصار السعودي.. موضح للع

ــا كافة  ــت فيه ــة ناقش ــة وفرعي ــات رئيس ــة اجتماع سلسل
الجوانب التحضريية إلحياء املناسبة بجوانبها السياسية 

واملادية والخدمية والفنية املساعدة.
ــد  ــت بعق ــة أوص ــوص إىل أن اللجن ــذا الخص ــت به ولف
ــر  ــاء وآخ ــة صنع ــزي يف العاصم ــريي مرك ــان جماه مهرج
ــات  ــف الفعالي ــاركة مختل ــة بمش ــة العاصم ــيل بأمان مح
ــعبية، للتنديد باستمرار العدوان  الرسمية والسياسة والش
ــم أجمع عن  ــة إىل العال ــورة واضح ــال ص ــار وإرس والحص
ــعب اليمني وثباته واستعداده ملواصلة  صمود وتالحم الش
ــه الوطني يف مقاومة العدوان يف حال أرص املعتدين  مرشوع

عىل امليض يف غيهم وعدوانهم وحصارهم.
وبني أن اللجنة أوصت بعقد مؤتمر وطني حول العدوان 
ــدوان والحصار  ــار التي خلفها الع ــة اآلث والحصار، ملناقش
خالل السنوات الثالث من عدوانه عىل مختلف القطاعات 
ــة والتنموية واالجتماعية وما خلفه  اإلنسانية واالقتصادي
ــعب ومختلف  ــة ومادية كبرية طالت الش من خسائر برشي
ــاه الخروج بتقرير متكامل عن  نواحي حياته، وذلك يف تج
لة . تلك الجوانب بمشاركة كافة الجهات املعنية وذات الِصّ

ووافق املجلس عىل نتائج عمل اللجنة للفرتة املنرصمة.. 
ــاذ اإلجراءات التنفيذية كل فيما  ووجه كافة الوزارات باتخ
يخصها عىل أن تواصل اللجنة نشاطها اإلرشايف عىل كافة 
املهام والخطوات املتعلقة باملناسبة من مختلف جوانبها .

ــأن  ــع املجلس عىل تقرير وزير النفط واملعادن، بش واطل
ــة  ــوزارة ملعالج ــا ال ــي اتخذته ــوات الت ــراءات والخط اإلج
ــوق املحيل من مادة  ــات التي شهدها الس أسباب االختناق
ــة واألزمة املفتعلة  ــالل األيام القليلة املاضي الغاز املنزيل خ
ــل بعض مالك محطات بيع  ــي البرتول والديزل من قب ملادت

املشتقات النفطية.
ــادة الغاز  ــوص أن الوضع التمويني مل ــذا الخص وأكد به
بدأ بالتحسن التدريجي وأن األزمة يف طريقها إىل االنتهاء 
ــل عىل متنها  ــرة مستوردة تحم ــريا إىل أن هناك باخ .. مش
ــدادات السوق من  ــاز وذلك لتعزيز إم ــني طن من الغ خمس
هذه املادة وإحداث االستقرار يف الكميات واألسعار وفقا ملا 

حددته الوزارة.
ــات بيع  ــادة فتح محط ــت عىل إع ــوزارة عمل ــر أن ال وذك
ــط اليمنية بهدف  ــة لرشكة النف ــة التابع ــتقات النفطي املش
ــار .. مؤكداً  ــرس االحتك ــوازن السوق وك ــا يف ت ــق دوره تحقي
ــع التمويني  ــا لتعزيز الوض ــل جهوده ــوزارة ستواص أن ال
ــتقات النفطية ومادة الغاز املنزيل بمختلف الوسائل  للمش

املمكنة.
ــرق وزير النفط ، إىل ما اتخذته الوزارة من إجراءات  وتط
ــن الديزل  ــل شحنة م ــي تحم ــي) الت ــة (ناشولين السفين
امللوثة وغري الصالحة لالستخدام واملرضة بصحة اإلنسان 

وامللوثة للبيئة .
ــذا املوضوع بمختلف  ــح أن التحقيق جار حول ه وأوض
ــراج وإعادة حمولة  ــا يف ذلك العمل يف تجاه إخ جوانبه بم
ــراءات العقابية  ــك اتخاذ اإلج ــة إىل مصدرها وكذل السفين
ــني يف رشكة النفط بهذه  ــت تورطه من املسؤول بحق من يثب
العملية غري الرشعية مع تحميل املستورد لها كافة التبعات 

القانونية واملادية الناجمة عنها.
وأشاد املجلس بكافة الجهود واإلجراءات التي اتخذتها 
ــوزارة ملعالجة األسباب التي أدت إىل االختناقات يف مادة  ال
ــة املفتعلة من قبل بعض مالك  ــاز املنزيل ومواجهة األزم الغ
ــا يتعلق  ــزل وكذا م ــرتول والدي ــول مادتي الب ــات ح املحط

بالسفينة التي تحمل ديزًال ملوثاً .
ــك الجهود يما  ــىل مواصلة تل ــوزارة ع ــث املجلس ال وح
يخدم االستقرار يف السوق املحيل من تلك املواد والتخفيف 
ــاذ كافة اإلجراءات  ــددا عىل اتخ ــن كاهل املواطنني .. مش ع
ــة ومحاسبة كل من  ــراج شحنة الديزل امللوث والتدابري إلخ
يثبت تورطه بهذا العمل املرض والخطري عىل حياة اإلنسان 

وسالمة البيئة.
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الثورة / محمد رشف الروحاني 
 مقال للكاتبة "لونا كرايج" نرشتها صحيفة االندبندنت الربيطانية    
ــرف ان طائراتها العسكرية التي  ــا (يف حني ان بريطانيا تع قالت فيه
ــة شبه اليومية التي  ــا السعودية تستخدم يف الغارات الجوي تزود به
ــي اليوم تزود السعودية  ــا التحالف السعودي عىل اليمن هاه ينفذه

بخمس وأربعني طائرة من طراز ( يوروفايرتتايفون ) .
ــني الربيطانيني يعرفون ان القصف  ــت الكاتبة : كل السياسي  وتابع
ــالل الحرب  ــن املدنيني خ ــل نسبة %60 م ــب يف مقت ــودي تسب السع
ــة بالطائرات واألسلحة وهناك  ــا من اكرب املزودين للسعودي وبريطاني
ــرات الربيطانية التي تستخدمها السعودية يف القصف  عرشات الطائ
ــون إىل كسب  ــني يتجاهلون ذلك  ويسع ــن  اال ان الربيطاني ــىل اليم ع
املزيد من األموال فقط والتهمهم حياة املدنيني يف اليمن وهذه مشكلة 
ــعب يعارض إجراء صفقات  ــرية بالنسبة للربيطانيني فأغلبية الش كب

عسكرية وبيع أسلحة تذهب لقتل املدنيني .
ــدة وزيارتها  ــة ع ــاهدتها رضبات جوي ــن مش ــت ع ــة تحدث الكاتب
ــة أشهر أمضتها  ــالد، وذلك عىل مدار خمس ــع القصف حول الب مواق
ــار إىل قصف املدارس  ــرب وأشارت بهذا اإلط ــن خالل فرتة الح يف اليم
واملستشفيات ومحالت بيع الطعام واملنازل املدنية وحافالت الركاب .
وقالت الكاتبة أن العديد من هذه الرضبات كانت مزدوجة، حيث تم 
ــوا إنقاذ ضحايا الرضبة األوىل, كما أضافت انه  استهداف الذين حاول
ــهود والناجني، فإنه يتم قتل  ــىل األدلة التي جمعتها من الش وبناء ع

املدنيني بشكل عشوائي يف احسن األحوال.
ــة  ــن ارجحي ــم م ــىل الرغ ــة وع ــة الربيطاني ــت إىل أن الحكوم ولفت
استخدام األسلحة الربيطانية يف استهداف املدنيني والبنى التحتية، 
ــن 1,0000 قنبلة  خالل  ــد ع ــر ما يزي ــت بريطانيا بتصدي ــث قام حي
ــا باالنتهاكات الواضحة  ــرتاف بتواطؤه ــرب ، اال انها  ترفض االع الح
ــن املحامني  ــا قاله عدد م ــارت إىل م ــدويل كما أش ــان ال ــون اإلنس لقان
ــة، وعليه  ــة غري قانوني ــع األسلحة الربيطاني ــات بي ــة أن صفق لناحي

يجب وقفها.

أبناء وادعة بصعدة ينددون باستمرار العدوان أبناء وادعة بصعدة ينددون باستمرار العدوان 
صعدة-سبأ

ــدة أمس وقفة احتجاجية  ــم أبناء منطقة وادعة بمدينة صع نظ
للتنديد بجرائم العدوان األمريكي السعودي.

ــا محافظ املحافظة  ــاركون يف الوقفة التي حرضه ــر املش واستنك
محمد جابر عوض وأمني عام محيل املحافظة محمد العماد ووكيل 
ــي، الجرائم التي  ــه القاسم ــؤون اإلنسانية عبد الل ــة للش املحافظ
ــري مقومات حياتهم  ــدوان بحق املواطنني وتدم ــا تحالف الع يرتكبه

باملحافظة.
ــعب اليمني  ــيل املحافظة، أن الش ــني عام مح ــة أكد أم ويف الوقف
ــرص إليمانه بعدالة قضيته.. الفتا إىل أن الجرائم التي ارتكبها  سينت
ــرب ال تسقط  ــم ح ــي جرائ ــعب اليمن ــق الش ــدوان بح ــف الع تحال

بالتقادم.
ــعبية يف  ــي يسطرها الجيش واللجان الش ــاد بالبطوالت الت وأش

مختلف مواقع الرشف والبطولة.


