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تواصل فعاليات إحياء الذكرى السنوية للشهيد القائدتواصل فعاليات إحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد

ــيرة القرآنية منهاج عملي تجاوز كافة القيود المذهبية والحزبية ــروع المس ــيرة القرآنية منهاج عملي تجاوز كافة القيود المذهبية والحزبيةالتأكيد على أن مش ــروع المس التأكيد على أن مش
ــات  املحافظ ــن  م ــدد  ع يف  ــس  أم ــت  تواصل
ــنوية  ــرى الس ــاء الذك ــة إلحي ــات املتنوع الفعالي
للشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي، وأكدت 
الفعاليات أن مرشوع املسرية القرآنية الذي أطلقه 
الشهيد وضحى من أجله هو منهاج عميل تجاوز 
ــاء  ــدف االرتق ــة به ــة والحزبي ــود املذهبي كل القي
ــتكبار..  ــة جوانب الحياة ومقارعة قوى االس بكاف
ــي واإلداري بجامعة  ــث نظم امللتقى األكاديم حي
ــب الجامعي  ــع ملتقى الطال ــاء بالتعاون م صنع
ــبة  ــدوة فكرية بمناس ــة عبدالنارص ن ــس بقاع أم
ــني بدر الدين  ــهاد حس ــنوية الستش الذكري الس
ــهيد القائد عطاء متجدد  ــي  بعنوان ” الش الحوث
ــني  ــني والباحث ــن األكاديمي ــة م ــاركة نخب ” بمش

واملهتمني.
ويف الندوة التي حرضها رئيس جامعة صنعاء 
ــة  ــس الجامع ــواب رئي ــار ون ــد دغ ــور أحم الدكت
ــع أوراق عمل تناولت  ــداء الكليات ُقدمت أرب وعم
ــو  اب ــم  ــى قاس ــا يحي ــي قدمه الت ــة األوىل  الورق
ــورة فقدان األمة لهويتها“،  عواضة ”الهوية وخط
ــهيد القائد  ــا الباحث دور  الش ــتعرض خالله اس
ــه  ــرك ب ــذي تح ــج ال ــن املنه ــة ع ــم دراس يف تقدي
ــة عن  ــة اإليماني ــة اليمني ــا الهوي ــات ومزاي وصف
ــعب  ــا من الهويات ، والتي تمثل أصالة الش غريه
ــهيد القائد  اليمني والحاجة التي أكد عليها الش
ــخة واإليمانية  ــة اليمنيني الراس ــودة إىل هوي للع

الصحيحة.
ــالق  وأخ ــم  قي ــن  ع ــارة  عب ــة  الهوي أن  ــد  وأك
ــى عليها األمم  ــلوكيات تبن ومفاهيم  ومبادئ وس
ــرشوع حياة ..  ــعوب كمنظومة متكاملة وكم والش
ــع األمة فيما  ــخص واق ــهيد ش مؤكداً أن فكر الش
ــباب  ــق بالهوية وأن فقدان الهوية أحد األس يتعل
ــة ضعيفة فقدت  ــة وجعلتها أم ــي أرضت باألم الت

حضارتها وعزتها وفاعليتها وحريتها وكرامتها.
ــلم  ــىل الله عليه وس ــول ص ــار إىل أن الرس وأش
ــم أهل إيمان وأهل حكمة  خص اليمن وأهله بأنه
ــول  ــهد الرس ــة اإليمانية التي ش ــذه الهوي وأن ه
(ص) بها ألهل اليمن قد استهدفت من قبل قرن 
الشيطان من خالل رضبها بمعول هدم من خالل 
ــادات والتقاليد  ــة والع ــة والثقاف ــرتاق للهوي االخ
ــك  ــودة والتمس ــا إىل رضورة الع ــة .. داعي اليمني
ــان والعادات  ــة واإليم ــة والثقاف ــة واألصال بالهوي

والتقاليد اليمنية األصيلة .
فيما قدم الباحث الدكتور خالد القروطي ورقة 
عمل حول ”الوعي يف فكر الشهيد القائد ودوره يف 
ــث املجتمعات عىل الثبات والدعوة اىل منارصة  ح
ــهيد  ــرياً إىل أن فكر الش ــه ”.. مش ــق وأصحاب الح
ــيايس واالقتصادي  ــي الس ــد عىل الوع القائد أك
واملعريف واالجتماعي والثقايف وعكس ذلك الوعي 

ــلوكنا وأعمالنا إىل درجة تحطيم  عىل حياتنا وس
معنويات املخربني واملنافقني واملجرفني .

ــن الدربي ورقة عمل  ــا قدم الباحث محس فيم
ــهيد  ــر الش ــاء يف فك ــادة واالصطف ــوان ” القي بعن
ــا املصطلحات وكيفية  ــتعرض خالله القائد ” اس
ــالل الرؤية  ــن خ ــاء م ــادة واالصطف ــار القي اختي

واملنهجية التي سار عليها الشهيد القائد.
ــب الدكتور  ــة الرتبية بأرح ــدم عميد كلي كما ق
ــعد العلوي ورقة بعنوان ” السيادة واالستقالل  س
ــن خاللها إىل  ــد ”، تطرق م ــهيد القائ ــر الش يف فك
ــداث التغيري الجذري يف  ــواع الفكر ودوره يف إح أن
ــات القادرة عىل  ــلوك واملمارس تبني الوعي والس
ــهيد  ــة مجتمعية .. مؤكداً أن فكر الش احداث نقل
ــي نهضوي قام عىل  ــد مرشوع حضاري قرآن القائ
ــيطاني  ــتعماري الش ــاس مواجهة الفكر االس أس

القائم عىل  الهيمنة واالستعمار.
ــوم الهيمنة  ــوي إىل مفه ــرق الباحث العل وتط
من خالل إعادة صياغة املنطقة العربية جغرافيا 
واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا واشعال الرصاع 
الطائفي واملناطقي والذي كان يحذر منه الشهيد 
القائد والذي أصبح اليوم يمثل أمرا واقعا تعيشه 

األمة.
ــاش بمحافظة املحويت  ــت بمديرية حف وأقيم
ــنوية  ــاء الذكرى الس ــة ثقافية إلحي ــس فعالي أم

للشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي.
ــتعرضت  اس ــات  كلم ــت  ألقي ــة  الفعالي ويف 
ــه  ــد ودعوت ــهيد القائ ــاة الش ــن حي ــات م مقتطف
ــي الصهيوني  ــورة املرشوع األمريك ــظ بخط للتيق

علی حياة األمة ومعتقداتها.
ــده فكر  ــاركني إىل ما جس ــارت كلمات املش وأش
ــهيد القائد املنبثق من القرآن الكريم  ومرشوع الش
ــالمية بأرسها  والذي بات يمثل مرشوع لألمة اإلس

يف إعادة مكانتها وكرامتها بني شعوب العالم.
ــاركون علی رضورة استمرار املرشوع  وأكد املش
ــدي للعدوان  ــود والتص ــهيد والصم القرآني للش
ــرشف  ال ــات  جبه ــد  ورف ــي  األمريك ــعودي  الس
ــتقالل وتطهري تراب  والبطولة لنيل الحرية واالس

الوطن من دنس الغزاة واملحتلني.
ــك  للتمس ــة  الحاج ــی  إل ــات  الكلم ــارت  وأش
ــق والتغلب  ــالء كلمة الح ــهيد يف إع بمرشوع الش
ــي تمر بها  ــة الت ــات الراهن ــروف واألزم ــی الظ عل

بالدنا جراء استمرار العدوان والحصار.
كما أكد املشاركون علی امليض يف درب الشهيد 
القائد يف رفع راية اإلسالم واعالء كلمة الله ورفض 

الظلم والوصاية مهما بلغت التضحيات.
ــتلهام الدروس  ودعا مدير عام املديرية إلی اس
ــود يف  ــهيد للصم ــاة الش ــرية حي ــن مس ــرب م والع

مواجهة العدوان .
ــي حرضها رئيس املكتب  وتخللت الفعالية الت
السيايس ألنصار الله باملحافظة عيل عبدالكريم 
ــخصيات  والش ــة  املحلي ــلطة  الس ــاء  وأعض

االجتماعية، فقرات إنشادية متنوعة .
ــيل بمحافظة  ــم القب ــم مجلس التالح ــا نظ كم
ــنوية  ــة يف الذكرى الس ــس فعالية ثقافي ــة أم ريم

للشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي.
ــي حرضها أمني محيل الجبني  ويف الفعالية الت
ماجد أمني وعدد من القيادات املحلية والتنفيذية 
ــار رئيس التالحم  ــخصيات املجتمعية ، أش والش
ــي ،  ــالح الضبيب ــيخ ص ــة الش ــيل باملحافظ القب
ــهيد القائد  ــذي أطلقه الش ــرشوع ال ــة امل إىل أهمي
ــل النهوض  ــن اج ــه بحياته، م ــن أجل ــى م وضح
ــال  ــتكبار وإفش ــة ومقارعة قوى االس ــع األم بواق

مخططاتها.
ــة الذي  ــرية القرآني ــرشوع املس ــت إىل ان م ولف

ــيل تجاوز  ــو منهاج عم ــد ه ــهيد القائ ــة الش قدم
ــن اجل االرتقاء  ــود املذهبية والحزبية م فيه القي

بجوانب الحياة يف مختلف املجاالت .
ــن الكلمات أكدت عىل  وكانت قد ألقيت عدد م
ــدا يف مواجهة العدوان  ــوف صفا واح رضورة الوق
ــرية يف النهوض بالوطن  ــك بمبادئ املس ، والتمس

وعدم الخضوع واالستسالم لألعداء .
ــيد  هذا وقد تخللت الفعالية العديد من األناش

والقصائد نالت استحسان الجميع .
ــوم  ــة واآلداب والعل الرتبي ــة  ــت كلي ــا نظم كم
ــاء أمس فعالية  ــة محافظة صنع بمديرية جحان
ــني بدر  ــهيد القائد حس ــنوية للش يف الذكرى الس

الدين الحوثي.
ــت يف الفعالية التي حرضها عميد الكلية  وألقي
ــد  ــة محم ــر املديري ــه دوام ومدي ــور عبدالل الدكت
ــرشوع  ــة م ــىل أهمي ــدت ع ــات أك ــاري كلم البش
ــل الظروف التي تمر  ــهيد القائد خاصة يف ظ الش
ــدة الصف للتصدي  ــي تتطلب وح ــا البالد الت به

للغزاة واملحتلني.
ــتعراض مراحل  ــالل الفعالية اس كما جرى خ
ــة مرشوعه يف  ــد وأهمي ــهيد القائ ــاة الش ــن حي م
ــن والدفاع عن األرض والعرض  التصدي للمعتدي

والسيادة.
واختتمت بمحافظة إب أمس فعاليات الذكرى 
ــن  ــدر الدي ــني ب ــد حس ــهيد القائ ــنوية للش الس

الحوثي.
ويف االختتام بحضور وكييل املحافظة الدكتور 
ــفيان .. أوضح وكيل  أرشف املتوكل وإسماعيل س
ــهيد القائد  املحافظة عبدالواحد املروعي أن الش
ــي الصهيوني  ــورة املرشوع األمريك ــذر من خط ح

الذي يستهدف األمة ومعتقداتها.
ــة القانون جامعة  ــتاذ بكلي من جانبه أكد األس

ــن  ع ــة  كلم يف  ــيش  الحبي ــد  محم ــور  الدكت إب 
ــاء  ــد ج ــهيد القائ ــاء أن الش ــني والعلم األكاديمي

بمنهج قويم يعتمد عىل القرآن الكريم.
ــاعرين  ــت خالل الفعالية قصيدتان للش وقدم

جميل الكامل وأمني املداح.
ــفال محافظة إب  كما نظمت بمديرية ذي الس
ــاء الذكرى  ــة وخطابية إلحي ــية ثقافي أمس أمس
ــن  ــدر الدي ــني ب ــد حس ــهيد القائ ــنوية للش الس

الحوثي.
ــارت كلمات إىل حياة الشهيد  ــية أش ويف األمس
ــة  األم ــة  لنهض ــه  ومرشوع ــه  وتضحيات ــد  القائ
ــذل  ــن وال ــف والوه ــة الضع ــن حال ــالها م وانتش
والخنوع بفعل مؤامرات األعداء عليها وابتعادها 

عن املنهج القويم.
ــة عندما ابتعدت  ــارت الكلمات إىل أن األم وأش
ــت إىل حالة من  ــم، وصل ــرآن الكري ــن منهج الق ع

الضعف والهوان .
ــة  ــدارس مديري ــن م ــدد م ــت ع ــك نظم إىل ذل
ــب بمحافظة صنعاء أمس فعاليات بالذكرى  أرح
ــن  ــدر الدي ــني ب ــد حس ــهيد القائ ــنوية للش الس

الحوثي.
ــوق الخميس  وألقيت يف الفعاليات بمدارس س
ــفىل وسنوان الخبطني كلمات أشارت  والركيه الس
ــي تجلت يف زمن  ــهيد القائد الت ــجاعة الش إىل ش
ــوى الرش  ــة ق ــه يف مواجه ــوع وتحرك ــذل والخن ال

والطغيان واالستكبار.
ــة الجبني  ــم أبناء مديري ــة أخرى نظ ومن جه
ــبة الذكرى  بمحافظة ريمة أمس فعاليات بمناس
ــن  ــدر الدي ــني ب ــد حس ــهيد القائ ــنوية للش الس

الحوثي.
ــة الرباط  ــي أقيمت بمنطق ــات الت ويف الفعالي
ــارت  ــة املحافظة، القيت كلمات أش ومركز عاصم

ــني بدر  ــد حس ــهيد القائ ــرشوع الش ــة م إىل أهمي
ــروف الراهنة  ــي يف التغلب عىل الظ ــن الحوث الدي

التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
ــد  ــهيد القائد جس ــت الكلمات أن الش وأوضح
ــتكربين  ــود يف وجه املس ــة والصم ــي الحري معان

ورفض التبعية والخنوع واالستسالم.
ــي حرضها رئيس التالحم  تخلل الفعاليات الت
ــيخ صالح الضبيبي وأمني  القبيل باملحافظة الش
ــادات الرتبوية  ــني والقي ــد أم ــيل الجبني ماج مح

واملجتمعية، فقرات إنشادية وشعرية.
ــم والوحدة  ــة والتعلي ــب الرتبي ــم مكت ــا نظ كم
ــة  ثقافي ــة  فعالي ــس  أم إب  ــة  بمحافظ ــة  الرتبوي
ــهيد القائد حسني بدر  تربوية إحياء لذكرى الش

الدين الحوثي.
ــام مكتب  ــا مدير ع ــي حرضه ــة الت ويف الفعالي
ــد  ــزايل أك ــم الغ ــد دره ــة محم ــة باملحافظ الرتبي
ــهيد القائد ميلء  ــمي أن مشوار الش يحيى القاس
ــتعرضا جانبا  بالدروس والعرب والتضحيات ..مس
ــهيد القائد  من الصفحات املرشقة والوضاءة للش

ومرشوعه الذي قدمه للعالم االسالمي.
ــارف القادري إىل  ــن جانبه، تطرق الدكتور ع م
الخلفيات التاريخية للمسرية القرآنية ومؤسسها 

الشهيد القائد وشجاعته يف قول الحق.
ــوكل إىل  ــف املت ــك لط ــد املل ــار عب ــدوره، أش ب
ــخصية التي قدمت  ــة إزاء هذه الش ــات األم واجب
ــوع  ــدم الخض ــزة وع ــة والع ــه الكرام ــا في مرشوع

والذلة.
ــار رئاسة الوزراء حميد  حرض الفعالية مستش
ــعبة التعليم عيل املرتىض ورئيس  عنرت ورئيس ش

شعبة التوجيه عبدالرحمن الحربي.
ــي بمحافظة إب  ــم القطاع الصح ــك نظ إىل ذل
ــهاد  ــاء لذكرى استش ــة إحي ــة ثقافي ــس فعالي أم
ــعار  ــن الحوثي تحت ش ــدر الدي ــني ب القائد حس

"أحييت بثقافة القرآن أمة تعشق الشهادة".
ــل املحافظة  ــا وكي ــي حرضه ــة الت ويف الفعالي
ــفى  ــور أرشف املتوكل ورئيس هيئة مستش الدكت
ــد املجاهد ألقيت  ــورة العام بإب الدكتور محم الث
ــة  ــب املرشق ــا للجوان ــت يف مجمله ــات تطرق كلم
ــهيد  ــها الش ورحلة الكفاح والتضحية التي عاش

القائد ومظلوميته.
ــه كان والزال  ــات إىل أن مرشوع ــارت الكلم وأش
ــتكربين والطغاة ومحطة لتغيري  ثورة يف وجه املس

واقع األمة اإلسالمية.
ــات والصمود مع  ــا من الثب ــتعرضت جانب واس
ــد وعدم  ــهيد القائ ــم والفضيلة للش ــق والقي الح
ــت عليه من  ــراءات التي مورس ــه لكل اإلغ رضوخ
ــوا  ــن تحرك ــود الذي ــكان واليه ــال األمري ــل أذي قب

إلجهاض هذا املرشوع.

صنعاء/ سبأ
ــط  التخطي ــر  وزي ــى  التق
ــد العزيز  ــدويل عب ــاون ال والتع
الكميم أمس نائب مدير الوكالة 
والتعاون  للتنمية  ــويرسية  الس
ــاعدات  املس ــدة  وح ــس  رئي
ــلر  بيس ــل  مانوي ــويرسية  الس

والوفد املرافق له.
ــر  وزي ــب  رح ــاء  اللق ويف 
ــدويل  ال ــاون  والتع ــط  التخطي
بنائب مدير الوكالة السويرسية 
للتنمية يف مستهل زيارته األوىل 
ــن.. مؤكدا حرص الحكومة  لليم
عىل تعزيز عالقات التعاون بني 

اليمن وسويرسا.
ــم  الكمي ــر  الوزي ــتعرض  واس
ــانية  اإلنس ــاع  األوض ــة  طبيع
الكارثية يف اليمن جراء العدوان 
ــة التي تبذلها  والجهود الحثيث
ــن حدة  للتحفيف م ــة  الحكوم
ــدوان والحصار..  ــات الع تداعي
ــهم  ــا عن تطلعه يف أن تس معرب
ــة  ــويرسية للتنمي ــة الس الوكال

والتعاون يف دعم هذه الجهود.
ــط  التخطي ــر  وزي ــرب  وع
ــر  ــن تقدي ــدويل ع ال ــاون  والتع
ــاذ الوطني ملبادرة  حكومة اإلنق

ــرتأس  ــويرسية ب ــة الس الحكوم
ــاص بدعم خطة  االجتماع الخ
االستجابة اإلنسانية لليمن إىل 

جانب الحكومة السويدية.
ــب مدير  ــد نائ ــه أك ــن جهت م
ــة  ــويرسية للتنمي ــة الس الوكال
ــاعدات  املس ــدة  وح ــس  رئي
السويرسية، وصول املساعدات 
اإلنسانية املقدمة من الحكومة 
يف  ــن  للمترضري ــويرسية  الس

اليمن.
ــه الحالية  ــت إىل أن زيارت ولف
ــم  تقيي إىل  ــدف  ته ــن  لليم
ــة للتخفيف من  الجهود املبذول
تداعيات األوضاع اإلنسانية يف 
ــات التي يمكن  ــن والتوصي اليم

ــة  الدولي ــات  ــا للمنظم تقديمه
ــاني  ــطة يف املجال اإلنس الناش

واإلغاثي .
وزارة  ــل  وكي ــاء  اللق ــرض  ح
التخطيط لقطاع خطط التنمية 
ــاطر  الش ــه  عبدالل ــدس  املهن
ــاع التعاون  ــوزارة لقط ووكيل ال
ــيل  ع ــد  محم ــم  القاس ــدويل  ال
ــق اإلقليمي  عباس ونائب املنس
ــط وشمال  ملنطقة الرشق األوس
ــة  الخارجي ــوزارة  ب ــا  إفريقي
فابيان  ــويرسية  الس االتحادية 
ــؤول برنامج الوكالة  هايوز ومس
والتعاون  للتنمية  ــويرسية  الس

باتريك اولسون.

ـــن  ـــم ـــي ــــن ال ــــي ــــث الــــــتــــــعــــــاون ب ــــح ـــن ب ـــم ـــي ــــن ال ــــي ــــث الــــــتــــــعــــــاون ب ــــح ب
والــــوكــــالــــة الـــســـويـــســـريـــة لــلــتــنــمــيــةوالــــوكــــالــــة الـــســـويـــســـريـــة لــلــتــنــمــيــة

صنعاء / سبأ
التقى وزير الخارجية املهندس هشام رشف أمس املمثل املقيم 
ــذي قدم أوراق  ــارات داش، ال ــرة الدولية بصنعاء س ــة الهج ملنظم

اعتماده بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.
ــيجد كامل  ــر الخارجية أن املمثل املقيم س ــاء أكد وزي ويف اللق

التعاون. متمنياً له النجاح يف عمله.
ــة  ــة الدولي ــويل املنظم ــه يف أن ت ــن أمل ــر رشف ع ــرب الوزي وأع
ــعودية والذين  ــة أكرب مللف املغرتبني اليمنيني يف الس للهجرة أهمي
ــعودية  ــفية تحت مظلة القوانني الس تُتخذ بحقهم إجراءات تعس

وُمسمى السعودة.

ــاعدة للنازحني واملغرتبني املرحلني  ــد املنظمة تقديم املس وناش
من السعودية, يف ظل استمرار العدوان والحصار الجائر.

ــام رشف أمس وفد  ــدس هش ــر الخارجية املهن ــى وزي ــا التق كم
ــفري مانويل  ــة الس ــويرسية للتنمية والتعاون برئاس ــة الس الوكال

بيسلر نائب مدير عام الوكالة والوفد املرافق له.
ــويرسية  ــة الس ــدور الحكوم ــر رشف ب ــاد الوزي ــاء أش ويف اللق
ــا العدوان  ــانية التي أوجده ــار الكارثة اإلنس ــن آث ــف م يف التخفي
ــعودي - اإلماراتي من خالل استهدافه املبارش لكافة املقدرات  الس
االقتصادية والبنية التحتية للشعب اليمني وفرض حصار جائر.

ــائل  ــاني بالوس ــع اإلنس ــة للوض ــة معالج ــد أي ــال" ال توج وق

ــلمي والذي  ــيايس  الس ــار الس ــل يكمن يف املس ــكرية فالح العس
سيؤدي إىل سالم دائم ومستدام".

ــة والتعاون عقب  ــويرسية للتنمي ــي زيارة وفد الوكالة الس وتأت
اجتماع املانحني لدعم خطة االستجابة اإلنسانية لليمن بمدينة 
ــن قبل حكومتي  ــل الجاري والذي تم تنظيمه م ــف يف 3 أبري جني

سويرسا والسويد بالتعاون مع األمم املتحدة.
ــيق ضمان  ــويرسية، عىل تنس ــة الس ــد الوكال ــارة وف ــز زي وترتك
ــانية العاملة يف  ــة اإلنس ــة للمنظمات الدولي ــوارد املالي ــول امل وص
ــعب  ــانية التي يمر بها الش اليمن للتخفيف من آثار الكارثة اإلنس

اليمني.

التقى ممثل منظمة الهجرة ووفد الوكالة السويسرية للتنميةالتقى ممثل منظمة الهجرة ووفد الوكالة السويسرية للتنمية

وزير الخارجية يدعو "الهجرة الدولية" لمنع اإلجراءات وزير الخارجية يدعو "الهجرة الدولية" لمنع اإلجراءات 
التعسفية بحق المغتربين اليمنيين في السعوديةالتعسفية بحق المغتربين اليمنيين في السعودية

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
(النواب) يناقش

ــة الرسطان  ــس إدارة صندوق مكافح ــاء مجل ــعب أعض وحدد نواب الش
ــة كل من : ممثل عن  ــكان وعضوي ــة وزير الصحة العامة والس ويكون برئاس
ــن املركز الوطني لعالج  ــي ملكافحة الرسطان وممثلني اثنني ع الربنامج الوطن
ــن منظمات  ــان وممثل ع ــرىض الرسط ــن رابطة م ــل ع ــه وممث األورام وفروع
ــري الربحية العاملة يف مجال مكافحة الرسطان وممثل عن  املجتمع املدني غ
ــة وممثل عن وزارة التخطيط وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة  وزارة املالي
ــاد العام  ــيحهم من االتح ــاص واملختلط يتم ترش ــن القطاع الخ ــني ع وممثل
ــام التنفيذي  ــة والري واملدير الع ــن وزارة الزراع ــرف التجارية وممثل ع للغ

للصندوق مقرر ملجلس اإلدارة .
ــتعراض محرض جلسته السابقة  ــتهل جلسته باس وكان املجلس قد اس
واملوافقة عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غًد األثنني بمشيئة الله تعاىل .

حرض الجلسة عدد من املسؤولني يف الجهات ذات العالقة .
. والتقى وزيري

ــاتها ومختلف  ــة وأخالقية عىل عاتق الحكومة ومؤسس ــؤولية وطني  مس
لة. الجهات ذات الِصّ

ــراد العميد  ــؤون األف ــر دائرة ش ــذي حرضه مدي ــاء ال ــرى يف اللق وكان ج

ــة الوحدات  ــبيها وكاف ــتعراض أوضاع وزارة الدفاع ومنتس ــيل املطري، اس ع
ــذه املرحلة واملرتبطة  ــكرية، عالوة عىل االحتياجات ذات األولوية يف ه العس
ــتي ملواجهة العدوان ومرتزقته يف مختلف الجبهات  بجوانب الدعم اللوجس

الداخلية ويف ما وراء الحدود .
ــتمع اللقاء من نائب رئيس الوزراء إىل رشح عن الجهود التي تبذلها  واس
وزارة املالية واملؤسسات املعنية يف توفري مختلف املتطلبات الخاصة بالوزارة 
ــي منذ بداية  ــام حكومة اإلنقاذ الوطن ــن األولويات املاثلة أم ــار ذلك م باعتب
تشكيلها .. مؤكداً أن كثريا من تلك املتطلبات والصعوبات التي تواجه الدفاع 

ومنتسبيها يف طريقها إىل الحل .
استشهاد مدنيني

وشن طريان العدوان السعودي أمس غارتني عىل منطقة القربين القريبة 
من جبل التعكر بعزلة الربادي مديرية جبلة بمحافظة إب.

ــاالت  ــبكات االتص ــتهدفت ش ــارة األوىل اس ــي أن الغ ــدر أمن ــال مص وق
ــها ملحقا  ــن غارة عىل املنطقة نفس ــا عاود طريان العدوان ش ــة، فيم باملنطق

أرضارا بمحطة اإلرسال اإلذاعي .
ــواء مدينة إب  ــق بكثافة يف أج ــدوان حل ــدر إىل أن طريان الع ــت املص ولف

وضواحيها منذ الصباح.

ــلة غارات عىل  ــعودي أمس سلس ــن طريان العدوان األمريكي الس كما ش
محافظة حجة.

ــن 10 غارات عىل  ــة أن طريان العدوان ش ــدر أمني باملحافظ ــح مص وأوض
مديريتي حرض وميدي.

ــن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس أربع غارات عىل مديرية  وش
موزع بمحافظة تعز.

ــع غارات عىل  ــن أرب ــدر محيل باملحافظة أن طريان العدوان ش ــال مص وق
مناطق متفرقة بمديرية موزع.

اىل ذلك  استشهد مواطنان برصاص حرس الحدود السعودي بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لـ(سبأ) أن مواطنني أثنني من أبناء مديرية 
منبه الحدودية استشهدا برصاص حرس الحدود السعودي.

ــار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق  وأش
متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

ــىل مناطق  ــي أمس 13 غارة ع ــعودي األمريك ــدوان الس ــن طريان الع وش
متفرقة يف محافظتي صعدة وحجة.

ــن غارة عىل  ــبأ) أن طريان العدوان ش وأوضح مصدر أمني بصعدة لـ(س
ــزرق يف أطراف  ــارات عىل منطقة امل ــبع غ ــة مران بمديرية حيدان وس منطق

حرض.
ــى املحكمة يف  ــارة عىل مبن ــن غ ــدر إىل أن طريان العدوان ش ــار املص وأش

منطقة غمار وغارتني عىل منطقة شعبان بمديرية رازح الحدودية.
ــة مذاب بمديرية  ــن غارة عىل منطق ــر املصدر أن الطريان املعادي ش وذك

الصفراء وغارة عىل معسكر كهالن رشق مدينة صعدة.
مقبويل يؤكد

ــم لربنامج الغذاء  ــس املمثل املقي ــور مقبويل خالل لقائه أم ــرب الدكت وأع
العاملي ستيفن اندرسون عن أمله يف قيام الربنامج بدور أكرب يف التخفيف من 

معاناة اليمنيني جراء ذلك.
ــة من قبل  ــكره للجهود املبذول ــون عن ش ــتيفن اندرس ــن جانبه عرب س م
ــل أي صعوبات قد  ــة .. متطلعا إىل تذلي ــهيل أعمال املنظم ــة يف تس الحكوم

تواجه أعمال املنظمة مستقبال.
وزير الرتبية

ويف اللقاء استعرض الوزير الحوثي أولويات الوزارة وحجم األرضار التي 
ــتهدافه املبارش للمدارس  ــتمرار العدوان واس لحقت بقطاع التعليم جراء اس
ــآت التعليمية وكذا حصاره الجائر فضال عن قرار نقل البنك املركزي  واملنش

وانعكاسات كل ذلك عىل سري العملية التعليمية يف اليمن.
ــلر أهمية التعليم والنهوض به باعتباره ركيزة  من جانبه أكد مانويل بيس
ــعوب .. مبينا أن الهدف من الزيارة  ــية لبناء األجيال وتطور ورقي الش أساس
ــانية  ــة تقييم الجهود املبذولة للتخفيف من تداعيات األوضاع اإلنس الحالي
يف اليمن وتقديم التوصيات للمنظمات الدولية الناشطة يف املجال اإلنساني 

واإلغاثي.
الداخلية : القبض 

ــي بعنوان " محابر  ــم عرض فيلم وثائق ــىل هامش املؤتمر الصحفي ت وع
ــيطان " أنتجته اإلدارة العامة للتوجيه املعنوي والعالقات العامة بوزارة  الش
ــيع  ــي".. تطرق إىل جهود العدوان ومرتزقته يف توس ــة "اإلعالم األمن الداخلي
وسائل التزوير للعمالت واألختام واللواصق واملستندات والتوقيعات وغريها 
من الوسائل التي تحدث إرباكا للمواطنني واألجهزة املعنية بقضايا املواطن. 
ــية ممثلة  باملجلس السيايس  واجهزة  ــعى للتشويه بالسلطة السياس وتس

الدولة 
وتطرق الفيلم إىل جهود األجهزة األمنية يف التعاطي مع هذه الخاليا بكل 
ــض عىل عدد من أفراد  ــال مخططاتها وإلقاء القب ــة، ما مكنها من إفش مهني

العصابات


