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الثورة| يحيى الشامي
يهلك العرشات من جنود السعودية وعنارص مرتزقتها 
ــىل تخوم نجران وجيزان  ــمايل ع يومياً يف معارك الحد الش
ــعود  ــبق بني س ــبُع ش ــبيل تحقيق نٍرص يش ــري يف س وعس
وُيلّبي شهوتهم املتنامية خارج األطر اإلنسانية واألعراف 
ــا باملال تنفق  ــىل كل عيوبه ــعودية ع ــوية، ُتغطي الس الس
ــوذ اإلقليمي والتقرّب  ــخاء حني بتعّلق األمر بوهم النف بس
ــى من النظامني األمريكي واإلرسائييل، ويتوجب عليها  زلف
ــم جهودها،  ــا وعظي ــارى جهده ــذل قص ــل رضاهما ب لني
ــا أن تثبت جدارتها بمقام رشطي  ــن قبل ذلك كله عليه ولك
ــتلزم  ــا األول وهذا اإلثبات يس ــكا يف املنطقة وخادمه أمري
ــرى إبادة اليمنيني  ــم معركتها يف اليمن أو باألح منها حس
يف بلدهم وإعادة "نزالء الرشعية" يف فنادقها بالرياض إىل 

صنعاء.
ــر  كبائ ــن  م ركام  ــعودية  والس ــدف  اله ــذا  ه ــني  ب ــا  وم
ــاوزات األخالقية تمُر عليها األخرية غري  االنتهاكات والتج
ــه وتنجزه من األهداف  ــة وال مكرتثة إال بمقدار ما تحقق آبه
ــني أيديكم  ــع ب ــا نض ــا ، وهن ــا إليه ــا ويوصله ــا ُيقربه أو م
ــعودي خفية وعلنا عىل  عنوانني لجريمتني يرتكُبهما الس
ــه ومنظماته  ــدويل وقوانين ــع ال ــمع من املجتم ــرأى ومس م
وأنظمته األخالقية الحاكمة وهاتان الجريمتان ال تتعلقان 
ــي تجاوزت  ــني والت ــد اليمني ــن مجازرها ض ــتهر م بما اش
ــدوان، فاملوضوع هنا  ــة الع ــذ بداي ــمائة مجزرة من الخمس

يتعلق بجرائم السعودية بحق جنودها وبحق مرتزقتها.
ــد جنود  ــل واإلخفاء ض ــة إىل القت ــر جماعي ــن مقاب -م

الجيش السعودي: 
 تعطي أرقام القتىل من الجنود السعوديني املعلن عنهم 
ــائر املتحّصلة  ــؤّرشات واضحة عن حجم  الخس ــمّياً م رس
ــر  عم ــن  م ــرية  األخ ــهر  األش ــالل  خ ــة  خاص ــعودية  للس
ــهر  املواجهات، وهي لوائح تطول وتتعّدى يف كثري من األش
ــني، كما هو  ــن املصابني واملعاق ــاً ناهيك ع ــني رصيع الثمان
ــهر ابريل، علماً أن هذه اإلحصائيات  الحال يف حصيلة ش
وهي مرفقة باألسماء والرتب العسكرية تخص فقط املعلن 
ــه وإخفاؤه،  ــم التكّتم علي ــمي غري ما يت ــن الجاني الرس م
ــدى الجيش  ــعوديني ل ــث األرسى الس ــد أحادي ــُث تفي حي
اليمني واللجان الشعبية أن السلطات السعودية ال تكرتث 
كثرياً بإبالغ أهايل الجنود عن مصريهم خاصة أولئك الذين 
ــراء وأصحاب  ــن دوائر األم ــطة م ــون نفوذاً وواس ال يمتلك
ــري إىل حادثة غري  ــعودي، وهنا نش ــلطوي الس ــرار الس الق
ــان تقدم الجيش  ــهرية وقعت قبل عام ونصف تقريباً إب ش
ــة الربوعة، حيث  ــل مدين ــعبية داخ ــي واللجان الش اليمن
ــفح  عرث املقاتلون اليمنيون عىل مقربة جماعية واقعة يف س
ــة يف محيط مدينة الربوعة، ومع أن  أحد املرتفعات الجبلي

ــان ظنوا يف البدء أن الجثامني تعود  الجيش اليمني واللج
ملقاتلني يمنيني إال أنه تبنّي يف األخري أن املدفونني هم جنود 
سعوديون جرى دفنهم خالل األشهر األوىل من املواجهات 
ــوا يف املواجهات  ــوا قتل ــا إذا كان ــدود، وال ُيعلم م ــىل الح ع
بنريان الجيش واللجان، وُيمكن القياس عىل هذه الحادثة 
ــود  ــات الجن ــري مئ ــق بمص ــة تتعّل ــدة مماثل ــوادث ع يف ح
ــعوديني الذين ال يزال مصريُهم مجهوًال حتى اللحظة،  الس
وتعد هذه القضية، التي ترقى إىل مستوى جريمة إنسانية 
ــن  املجندي ــق  بح ــعودي  الس ــام  النظ ــا  يرتكبه ــة،  صارخ
ــعوديون التطّرق إىل  ــؤولون الس ــض املس ــم، ويرف وأهاليه
ــا جريمة مركبة ال  ــن االعرتاف به ما يجعله امللف فضًال ع
تقتُرص عىل الجنود بل تطال حتى أهاليهم الذين يحرمون 
ــؤال عنهم، وال  من معرفة مصري أبنائهم أو حتى مجرّد الس
ــتبعد متابعون وحقوقيون أن يكون هذا املصري هو ذاته  يس
ــة أو ُيحاولون  ــي الجنود الذين يرفضون الخدم الذي ُيالق

الهرب من الجبهات.
ــعوديون بني الحني  ــطون وحقوقيون س ــداول ناش ويت
واآلخر أخبار مجندين وعسكر سعوديني "مفقودين" وهم 
ــداد القتىل والهم  ــبون يف ع ــع أخبارهم فال ُيحس من تنقط
ــتحياء أرس هؤالء  ــىل اس ــكو ع ــح األرسى، فيما تش يف لوائ
ــق املواجهات عىل  ــا يف مناط ــا أثر أبنائه ــود افتقاده الجن
الحدود بني البلدين، ولعل مبادرة األرسى السعوديني ممن 
يقعون يف قبضة الجيش واللجان إىل تقديم رسائل تطمني 
ــجيالت املصورة التي ينرشها لهم  ألهاليهم من خالل التس
ــتفحالها  ــري إىل حقيقة الجريمة واس ــالم الحربي تش اإلع
ــع الجريمة وفق تصنيفات  ــعودي، وتق داخل املجتمع الس
ــياق القمع وانتهاكات حقوق اإلنسان التي  حقوقيني يف س
ــا واملعارضني  ــعودية ضد خصومه ــلطاُت الس ترتكُبها الس

ــتغّلة يف السنوات األخرية عدوانها عىل اليمن لتصعيد  مس
مستوى سياسات التضييق والسجن والتصفية واإلخفاء 
ــن معارضته  ــاول اإلفصاح ع ــارض أو ُيح ــن ُيع ــد كل م ض
ــد  التصعي ــن  م ــة  املوج ــذه  ه ــن  تتزام ــة  اململك ــة  لسياس
ــع والتقارب  ــة التطبي ــارع كبري يف سياس ــي مع تس الحقوق
ــان الصهيوني، فكل  ــدو األمة األول الكي ــعودية وع بني الس
ــل اململكة ال ُيمكن  ــريات "االنفتاحات" الجارية داخ التغي
ــعود الهادفة  ــتعدادات بني س ــا وفق مراقبني عن اس عزله
ــياق  ــادي لـ"إرسائيل" يف س ــعبي املع ــاج الرأي الش إلنض
ــة بهوّية األمة ورموزها  ــعة تطال كل ما له عالق عملية واس

ومقّدساتها وهو ما ُيعرف بـ"كي الوعي".
ــعودي  ــل الس ــورات يف الداخ ــم التط ــة لفه وأي محاول
بمعزل عن طبيعة الرصاع عىل مستوى املنطقة الُيمكن أن 
ــاف  ــاملة أو تربيراً منطقياً، خاصة مع انكش يقدم قراءة ش
ــانية  ــري والقيم اإلنس ــد ألدنى املعاي ــه الدموي الفاق الوج
ــعودية يف  ــا الس ــزرة ارتكبته ــن 500 مج ــرث م ــة بأك املتجلي
حربها عىل اليمن خالل ثالثة أعوام، بينما تبقى جرائمها 
ــا يف  ــرب أغواره ــب س ــل أرساراً يصع ــعبها يف الداخ ــد ش ض
ــادر كل الحقوق  ــلط ص ــي دكتاتوري متس ــم ملك ظل حك

املجتمعية والفردية لشعب بأكمله.
مرتزقة أحياء وعبيد أموات .. قبور بال هوية

ــعودي من يمنيني  ــة الجيش الس ــائر مرتزق بلغت خس
ــية، و وفقا ألي  ــاهم يف األرواح أرقاماً قياس ــودانيني وس وس
خبري عسكري فإّن ما ينجزه مرتزقة السعودية عىل األرض 
ــائر التي يدفعونها  ــراً مقارنة بحجم الخس يكاد يكون صف
ثمناً لتلك الخروقات وهي خروقات ال ُيمكن الرهان عليها 
ــابات النرص والخسارة االسرتاتيجية، وهذه عىل ما  يف حس
ــة ال تمّثل إال جانباً واحداً  ــي عليه من الفداحة والفظاع ه

ــعودية متعددة األوجه والصور  ــائر الس من جوانب الخس
ــاهد وصور اإلعالم الحربي التي تعكس  تماماً كما هي مش
الجزء األخري من حصاد املواجهة وتنقل صورة عن رمادها 

ودخانها.
ــتها املتبعة يف عدوانها  ــعودية ال تعلن -وفق سياس الس
ــال وبرغم بلوغ  ــائرها، وبطبيعة الح ــىل اليمن- عن خس ع
ــاح مقابر  ــىل افتت ــا ع ــّداً أرغمه ــا ح ــىل مرتزقته ــداد قت أع
ــال  ــعودية بدًال عن إرس ــم داخل األرايض الس ــة له جماعي
ــم إىل مواطنهم التي قدموا منها، وهو تّرصف ينم عن  جثثه
ــورة يصعُب معها  ــم أعداد القتىل بص ــيئني األول: تضّخ ش
ــىل حدة وهو ما تطّلب من النظام  التعاطي مع كل حالة ع
ــواء كانوا  ــىل مرتزقته كعبيد س ــل مع قت ــعودي التعام الس
ــتقدمني  أحياء أم رصعى، ونظراً لتفاقم أعداد املرتزقة املس
ــرس حدوده  ــعودي وح ــة عن الجيش الس ــال باإلناب للقت
ــانية يف التعامل  فإن مهمة اإلخالء ومراعاة األوضاع اإلنس
ــعودي تكاليف  ــاد القتىل ُتكّلف خزينة املال الس مع أجس

إضافية لم يجر احتسابها يف عقود رشاء املرتزقة.
ثانياً : وفق هذا املنطق فإن الغاية التي جاء املرتزقة من 
ــري التعامل معهم  ــا تنتهي بعد مقتلهم وبالتايل يج أجله
ــر ألدنى املعايري  ــؤولة تفتق ــد وبطريقة غري مس كعبء زائ
ــانية، كما أنها ال ُتراعي مطلقاً مشاعر أهايل املرتزقة  اإلنس
ــة انتهاكا مضاعفا يتجاوز الفرد إىل  وهو ما يجعل الجريم
ــة أن كثريا من  ــوق األرسة وأقارب القتيل خاص ــاك حق انته
ــذ األيام األوىل  ــار أبنائهم من ــذه األرس تنقطع عنهم أخب ه
اللتحاقهم يف صفوف املرتزقة، وهو ما ُيفّرس وجود عرشات 
ــة املخّصصة  ــر الجماعي ــة داخل املقاب ــة املجهول األرضح
ــرى داخل  ــث أخ ــن وجود جث ــك ع ــة، ناهي ــىل املرتزق لقت
ــتقبال القتىل علماً  ــايف اململكة املخصصة الس ثالجات مش

ــك املخصصة لعالج  ــايف تختلف تماماً عن تل ــذه املش أن ه
أفراد الجيش السعودي وحرس الحدود.

ــاط إعالمية  ــرشت يف أوس ــرية انت ــهر األخ ــالل األش وخ
ــل أرايض  ــعة داخ ــة واس ــر جماعي ــاهد ملقاب ــور ومش ص
ــىل مرتزقة  ــات قت ــن رف ــص م ــا التخّل ــري فيه ــة يج اململك
ــودانيني واليمنيني، وهو ما أكد شكوك  ــعودية من الس الس
ــعودية وطريقة تعاملها  ــن املُتعلقة بانتهاكات الس الكثريي
ــن الجيش  ــبيل الدفاع ع ــد هالكهم يف س ــع مرتزقتها بع م

السعودي والقتال دونه.
ــلوك  ــيطاً عن الس ــابق ملمحاً بس -ويمثل العرض الس
ــع مرتزقته  ــعودي م ــُه النظام الس ــازي الذي ُيمارُس االنته
بعد هالكهم يف معارك ما ُيسّمى "الدفاع عن أرايض اململكة 
ــي األعظم  ــل كثرية وه ــى تفاصي ــا تبق ــيادتها" ، بينم وس
ــا بجانٍب آخر  ــتدلُّ هن ــي الكتمان، ونس ــرث فظاعة ط واألك
ــعودي  ــد مرتزقة الجيش الس ــاكات املُرتكبة ض ــن االنته م
ــات تقريباً حيث  ــع الجبه ــّرر يف جمي ــهورة وتتك وهي مش
ــرك جثث  ــى اإلماراتي ت ــعودي وحت ــش الس ــد الجي يتعم
ــات دون تحمل  ــاحات املواجه ــه مرميًة يف س ــىل مرتزقت قت
ــذا االنتهاك إىل  ــتنُد ه ــالها، ويس ــا أو انتش ــبء إخالئه ع
ــالم الحربي بني الفينة واألخرى  أدلة قطعية يعرضها اإلع
ــىل  ــدوان ع ــداث الع ــة أح ــذ بداي ــم من ــا كل العال ويعاينه
ــة مقابر املرتزقة  ــا وبرز إىل الواجه ــتهر منه اليمن، وقد اش
ــة اليمنيني  ــدي وقبلهم املرتزق ــراء مي ــودانيني يف صح الس
ــعبية  ــث اضطر مجاهدو الجيش اليمني واللجان الش حي
ــادهم بعد  ــن أجس ــم والتخلص م ــبء دفنه ــل ع إىل تحّم
ــد املقاتلني  ــا حديث أح ــم، ونذكر هن ــاعات من مرصعه س
ــل عام يف صحراء ميدي عقب مجزرة  اليمنيني التقيناه قب
ــودان ُعرفت يومها بـ"مجزرة الجنجويد" حني  مرتزقة الس
وقف املقاتل عىل بضع جثث يف أطراف الصحراء قائًال: إن 
ــرون أثناء التصدي  ــش واللجان كانوا يفك مجاهدي الجي
ــية تعفنها يف  ــث قتالهم، خش ــوم املرتزقة بمصري جث لهج
ــراض يف املنطقة  ــار األوبئة واألم ــايل انتش ــراء وبالت الصح
ــاط املجاهدين، واعترب املتحّدث أن قيادة العدوان  ويف أوس
ــالٍح  ــتخدامها كس ــدف اس ــىل به ــث القت ــرك جث ــد ت تتعّم
ــن طريق  ــني اليمنيني ع ــالمة املقاتل ــتهدف صحة وس يس

األوبئة التي ُتسّببها هذه األجساد.
ــر يف بال تجاوز  ــتوى املنحط مما ال يخط ــذا املس إىل ه
ــني  والقوان ــانية  اإلنس ــري  املعاي كل  ــعودي  الس ــام  النظ
ــدث من قبل،  ــكل ربما أنه لم يح ــراف البرشية، وبش واألع
عىل أّن توّسع رقعة الحرب وطول أمدها كان كفيال بإخراج 
ــا يبقى  ــاكات بينم ــزر من االنته ــذه الفضائح ون ــض ه بع
ــة ويف علم ودراية اإلدارة  ــم األيام القادم مخبوءا عنا يف رس

األمريكية وأجهزة استخباراتها.

كيف يخفي النظام السعودي خسائره وقتاله في معارك الحدودكيف يخفي النظام السعودي خسائره وقتاله في معارك الحدود
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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
ــرتف  ــعودي يع ــدو الس ــالم الع اع
ــوده وإصابة اثنني  ــد جن بمرصع أح

آخرين يف جبهات ما وراء الحدود
* مقتل:

خالد أحمد محرق الزيلعي
وإصابة:

احمد صالح العمري
ــة  رقيع ــو  اب ــجاع  ش ــد  عبداملجي

الخميش
جيزان

ــق  تطل ــة  الصاروخي ــوة  الق  *
ــراز بدر1  ــتياً من ط ــاً باليس صاروخ

عىل خزانات توزيع أرامكو بجيزان
ــقاط طائرة تجسسية تابعة  * إس

للعدوان السعودي يف وادي جارة
ــدو  الع ــات  تجمع ــتهداف  اس  *
ــخ  صواري ــن  م ــدد  بع ــعودي  الس

الكاتيوشا يف بوابة املوسم
عسري

ــة  ــع ملرتزق ــف واس ــار زح انكس  *
ــعودي عىل جبل شعري  الجيش الس

قبالة منفذ علب
ــداد من مرتزقة  * مرصع وجرح أع
ــالل الزحف  ــعودي خ ــش الس الجي

الفاشل عىل جبل شعري
ــادي املرتزق/ هادي  * مرصع القي
ــا  م ــد  ــي ”قائ الحزم ــارس  ف ــي  ناج

يسمى لواء الحزم“
ــعبية  بنريان الجيش واللجان الش

يف جبهة علب
نجران

ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  *
ــعودي  ــات للجيش الس ــىل تجمع ع
ــة وموقع  ــكر عاكف ــة يف معس واملرتزق

املنارة
ــكري يف صحراء  * تدمري طقم عس

البقع بعبوة ناسفة

االثنين 2018/5/14         

تعز
* إحراق آلية عسكرية للمرتزقة يف 

جبهة الساحل الغربي
ــة  مرتزق ــن  م ــة  خمس ــرصع  م  *
ــان  ــش واللج ــريان الجي ــدوان بن الع

الشعبية يف جبهة الساحل الغربي
األسماء:

ــع  جام ــل  فض ــود  عب ــزق/  املرت
الحوشبي

ــال  جم ــن  عبدالرحم ــزق/  املرت
محروق

املرتزق/ وائل عيل الراسني
املرتزق/ عبدالغني صالح حسني 

الداوودي
املرتزق/ كاظم فريد القادري

مارب
ــتهدف  تس ــي  مدفع ــف  قص  *
ــات للمرتزقة يف جبهة الظهور  تجمع

بمديرية الجدعان
نهم

ــعد  ــزق/ أحمد مس ــرصع املرت * م
ــريان  بن ــوايض  الع ــالل  ب ــه  عبدرب
ــعبية يف جبهة  الجيش واللجان الش

نهم
البيضاء

ــادي  عبداله ــزق/  املرت ــرصع  م  *
احمد النهمي املرادي بنريان الجيش 

واللجان الشعبية يف جبهة قانية
ميدي

ــوة  ــة بعب ــم للمرتزق ــار طق * انفج
ناسفة شمال صحراء ميدي

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  20  •
ــة  ــىل منطق ــعودي ع ــي الس األمريك

املهاذر بمديرية سحار
ــدارس  ــدى امل ــة بإح • أرضار مادي
القصف الصاروخي واملدفعي  جراء 

عىل مديرية رازح
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــة من  ــق متفرق ــىل مناط ــعودي ع س

مديرية منبه الحدودية
البيضاء

• غارتان لطريان العدوان األمريكي 
السعودي عىل منطقة قيفة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

وزير الصحة يؤكد أهمية توسيع دعم المنظمات الدولية وزير الصحة يؤكد أهمية توسيع دعم المنظمات الدولية 
إلنقاذ الوضع الكارثي في اليمنإلنقاذ الوضع الكارثي في اليمن

صنعاء / سبأ:
ــة  وزير  ــاء برئاس ــاع عقد بصنع ــش اجتم ناق
ــه املتوكل   ــور ط ــكان الدكت ــة والس ــة العام الصح

احتياجات القطاع الصحي.
ــوزارة  ــرضه وكالء ال ــذي ح ــاع ال ــد االجتم وأك
ــز الديلمي  ــور عبدالعزي ــات الدكت ــاع الخدم لقط
وقطاع التخطيط  الدكتور نشوان العطاب وقطاع 
السكان الدكتورة نجيبة عبدالغني وضم عدداً من 
ــال الصحي يف  ــات الدولية العاملة يف املج املنظم
اليمن أهمية مضاعفة الجهود وترسيع التدخالت 
ــم الوضع الصحي  ــة للحد من تفاق وبجودة عالي

وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنني.
ــود  ــد الجه ــة توحي ــاع إىل آلي ــرق االجتم وتط
ــرؤى واالحتياجات الخاصة بالقطاع الصحي  وال

واإلشكاليات التي تواجه أعمال املنظمات .
ــيق بني  ــة التنس ــىل أهمي ــاع ع ــدد االجتم وش
ــة  ــل مواجه ــن أج ــة م ــات الدولي ــوزارة واملنظم ال
ــي وتخفيف آثار  ــاع الصح ــع الكارثي للقط الوض

العدوان عىل املواطنني .
ــود  جه ــة  الصح ــر  وزي ــن  ثم ــاع  االجتم ويف 
ــم للوزارة وتلبية  ــات الدولية يف تقديم الدع املنظم
ــة يف  ــة خاص ــري األدوي ــوزارة وتوف ــات ال احتياج
ــا البالد جراء  ــروف الصعبة التي تمر به ــل الظ ظ

استمرار العدوان والحصار.
ــتثنائية  وأكد الدكتور املتوكل أن األوضاع االس
والطارئة التي تمر بها البالد تتطلب من املنظمات 
ــوزارة من  ــى  تتمكن ال ــال الدعم حت ــيع مج توس
ــا إزاء الوضع الصحي الكارثي الذي  القيام بدوره

ــل  ــة أفض ــات طبي ــم خدم ــن وتقدي ــه اليم تواجه
للمرىض والجرحى .

ــني الوزارة  ــز الرشاكة ب ــة تعزي ــار إىل أهمي وأش
ــات والعمل بروح الفريق الواحد واالرتقاء  واملنظم
ــي يواجهها  ــات الت ــتوى التحدي ــم ومس إىل حج
اليمن يف هذا الظرف التاريخي االستثنائي، وبذل 
مزيد من الجهود واالستشعار للمسؤولية يف أداء 

املهام وبما يخدم توجهات الوزارة وبرامجها .
ــم  دع إىل  ــات  املنظم ــة  الصح ــر  وزي ــا  ودع
ــفيات الريفية واملديريات الصحية ، وكذا  املستش
العمل عىل توفري الحوافز املالية للكوادر الصحية 
ــغيلية  التش ــات  بالنفق ــفيات  املستش ــم  ودع
ــيارات  والتجهيزات  وتوفري األدوية ، وكذا توفري س

ــورائ والعناية  ــعاف  عىل تطوير وتأهيل  الط إس
ــدداً عىل  ــتقبال الحاالت الطارئة..مش املركزة  الس
ــار  ــود  لضمان عدم انتش ــة الجه ــة مضاعف أهمي

األوبئة ومكافحتها.
ــرتاتيجي  ــاد مخزون اس ــت إىل أهمية إيج ولف
ــن األدوية ، مؤكدا رضورة ربط مخازن املنظمات  م
ــهل عملية الرصف  ــازن الوزارة بنظام آيل يس بمخ
ــات إىل العمل عىل توفري  ــد ، داعيا املنظم والتوري
األدوية الخاصة بمرىض األمراض املزمنة كالفشل 

الكلوي والقلب والرسطان والسكري وغريها.
ــتعداد الوزارة  ــه املتوكل اس ــدد الدكتور ط  وج
ــل  ــه عم ــي تواج ــات الت ــة الصعوب ــهيل كاف تس
ــا الصحي  ــي تقوم بواجبه ــة لك ــات الدولي املنظم

واإلنساني يف خدمة املواطنني والتخفيف من آثار 
العدوان عىل الشعب اليمني.

ــتثنائياً وصعباً  ــش ظرفاً اس ــال " نحن نعي وق
ــة أن تكون جادة  ــات الدولي ــن كل املنظم ونريد م
ــا يعانيه  ــة يف ظل م ــل يف اليمن خاص ــال للعم فع

الشعب جراء استمرار العدوان والحصار ".
ــة وتوفري  ــة إىل األدوي ــن بحاج ــاف " نح وأض
ــي يقوموا  ــة لك ــوادر الصحي ــة للك ــز املادي الحواف
ــات صحية  ــرىض وتقديم خدم ــم تجاه امل بواجبه

افضل ".
ــة  ــتعرض وكالء وزارة الصح ــم اس ــن جانبه  م
ــر بها البالد  ــة والكارثية التي تم ــاع الصحي األوض
ــتهدافه  ــار واس ــدوان والحص ــتمرار الع ــراء اس ج
ــي ومغادرة ونزوح  ــة التحتية للقطاع الصح البني
ــي  تدن ــىل  ع ــك  ذل ــات  وانعكاس ــي  الطب ــكادر  ال

الخدمات الصحية .
ــود بني  ــرؤى والجه ــد ال ــدوا رضورة توحي وأك
الوزارة واملنظمات الدولية لتقديم خدمات صحية 
ــتلزمات  ــري األدوية واملس ــل للمواطنني وتوف أفض

الطبية .
بدورهم  أبدى ممثلو املنظمات الدولية العاملة 
ــتعدادهم تقديم  ــال الصحي يف اليمن  اس يف  املج
ــي، مؤكدين  ــال الصح ــاعدة يف املج ــم واملس الدع
ــود النقاذ الوضع  ــيق وتوحيد الجه ــة التنس أهمي

الصحي يف اليمن ومكافحة األوبئة.
وتطرقوا إىل الصعوبات والتي تواجه عملهم يف 

تقديم املساعدات اإلنسانية والصحية يف اليمن.
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وزير الخارجية يهنئ بالعيد الوطني لباراغوايوزير الخارجية يهنئ بالعيد الوطني لباراغواي
صنعاء / سبأ

هنأ وزير الخارجية املهندس هشام رشف، وزير خارجية جمهورية باراغواي 
إيالديو الزكاني بمناسبة اليوم الوطني لبالده.

ــعب  ــن تمنياته لنظريه الباراغواي بموفور الصحة ولش ــرب الوزير رشف ع وع
باراغواي دوام التقدم والرخاء.

بحث التعاون بين وزارة التربية وبرنامج األغذية العالميبحث التعاون بين وزارة التربية وبرنامج األغذية العالمي
صنعاء / سبأ

ــر اإلقليمي لربنامج  ــن الحوثي أمس املدي ــة والتعليم يحيى بدر الدي ــى وزير الرتبي التق
األغذية العاملي مهند هادي.

ــرتكة يف مجال اإلغاثة  ــة بما فيها الربامج املش ــان عالقات التعاون الثنائي ــث الجانب وبح
ــانية التابع لوزارة الرتبية  ــية واإلغاثة اإلنس ــانية التي ينفذها مرشوع التغذية املدرس اإلنس

والتعليم بتمويل من برنامج األغذية العاملي وسبل تعزيزها وتطويرها . 
ــل كافة الصعاب واملعوقات التي  ــاء اكد الوزير الحوثي حرص الوزارة عىل تذلي  ويف اللق
ــن اعباء االرس  ــهامات الربنامج يف التخفيف م ــج ، مثمنا اس ــذ خطة الربنام ــد تواجه تنفي ق

الفقرية واملترضرة .
من جانبه اكد املدير هادي استمرار الربنامج يف ممارسة أنشطته وبرامجه وتقديم الدعم 
ــرب عىل حجم  ــه لبالدنا لالطالع عن ق ــريا إىل اهمية زيارت ــرضرة ، مش ــات املت ــي للفئ الغذائ
ــرشكاء املحليني  ــرتكة مع ال ــطة املش ــيق األعمال واألنش ــانية يف اليمن و تنس ــة اإلنس الكارث

والحكومة اليمنية . 
ــاد بدور مرشوع التغذية املدرسية واإلغاثة اإلنسانية كرشيك رسمي ومهم للربنامج  واش
ــاني وهو من  ــادي يف العمل اإلنس ــية له دور ري ــرشوع التغذية املدرس ــا " م يف اليمن،مضيف

أفضل الرشكاء املحليني للربنامج يف مجال اإلغاثة اإلنسانية " . 
حرض اللقاء املدير القطري لربنامج األغذية العاملي بصنعاء ستيفن أندرسون.

ــفى  ــن الحوثي الجرحى بمستش ــدر الدي ــم يحيى ب ــة والتعلي ــر الرتبي ــك زار وزي إىل ذل
السبعني .

ــود الجرحى إىل رشح  ــام رق ــالل طوافه بأقس ــفى خ ــن القائمني عىل املستش ــتمع م واس
تفصييل حول حاالت الجرحى والخدمات الطبية والعالجية املقدمة لهم.

ــة للجرحى  ــل االهتمام والرعاي ــفى عىل تقديم ُج ــي إدارة املستش ــث الوزير الحوث وح
ــم يف ميادين  ــفائهم وفاًء لتضحياته ــهم يف رسعة ش ــم الصحية بما يس ــري احتياجاته وتوف

الرشف والبطولة دفاعا عن الوطن وسيادته.

وزير الزراعة : الكوادر الفنية خط الدفاع األول لحماية البالد من مخاطر المبيداتوزير الزراعة : الكوادر الفنية خط الدفاع األول لحماية البالد من مخاطر المبيدات
صنعاء/ سبأ

ــري أمس كوادرها الفنية  كرمت وزارة الزراعة وال
ــدات ومختربات  ــة العاملة يف مجال املبي املتخصص
ــن اإلدارات  ــجة يف عدد م ــدات واألنس ــص املبي فح

واملرافق التابعة لها، بمناسبة يوم العمال العاملي.
ــة والري  ــر الزراع ــار وزي ــم أش ــل التكري ويف حف
ــة تكريم الكوادر  ــن إىل أهمي غازي احمد عيل محس
ــود  ــن الجه ــد م ــذل مزي ــىل ب ــا ع ــة لتحفيزه الفني
ــل  ــة املحاصي ــودة وإنتاجي ــني ج ــاء لتحس والعط

الغذائية.
ــا الفنيني  ــذي يضطلع به ــام ال ــدور اله ــن ال وثم
ــدات يف الرقابة  ــوادر والعاملني يف مجال املبي من الك
ــهام يف التقليل من  ــودة املنتجات وكذا اإلس عىل ج
ــة والصحة  ــىل البيئ ــدات وأرضارها ع ــر املبي مخاط
ــة يف مجال  ــوادر الفني ــربا أن الك ــام .. معت ــكل ع بش
ــاع األول لحماية البالد  ــون خط الدف املبيدات يمثل

من مخاطر وأرضار املبيدات الكيماوية.
ــاع األول  ــط الدف ــان وخ ــام أم ــم صم ــال " أنت وق
ــدات خاصة التي  ــر املبي ــن من مخاط ــة اليم لحماي
ــة للقانون،  ــة ومخالف ــة مهرب ــل البالد بطريق تدخ
ــم يف أداء  ــا تفانيك ــدر عالي ــم ونق ــكر جهودك فنش
ــه العدوان  ــد صمودكم يف وج ــم والذي يجس مهامك
ــعيه  ــن الوطن وس ــه للنيل م ــت محاوالت ــا كان مهم

لزعزعة أمنه واستقراره " .
ــرة  ــرب واملثاب ــم روح الص ــي فيك ــاف " أحي وأض
ــن يف قيادة الوزارة  ــتمرار يف أداء مهامكم، ونح واالس
ــي تواجهكم  ــل الصعوبات الت ــنحرص عىل تذلي س
ــا يخدم جوانب وبرامج التنمية الزراعية واألمن  وبم

الغذائي" .
ــات بالوزارة  ــام وقاية النبات ــا أوضح مدير ع فيم
ــياني أن تكريم الفنيني يمثل  املهندس عبدالله الس
ــتمرار والعمل خالل  ــو االس ــم نح ــزا للدفع به حاف
ــون  ــني يعمل ــا إىل أن الفني ــة.. الفت ــة القادم املرحل

ــي من  ــن الغذائ ــس األم ــة تالم ــات مهم يف تخصص
ــب فنية ومختربية وفحص  خالل التعامل مع جوان

املبيدات .
ــل وزارة  ــرضه وكي ــذي ح ــم ال ــل التكري ويف حف
ــة الدكتور محمد  ــاع الخدمات الزراعي الزراعة لقط
ــم عىل الكوادر  ــهادات التكري الحمريي تم توزيع ش
ــني يف اإلدارة العامة لوقاية النباتات  والعاملني الفني
ــىل الجودة واإلدارة العامة  واإلدارة العامة للرقابة ع
ــرب  ــري ومخت ــر البيط ــة والحج ــة الحيواني للصح

األنسجة ومخترب قياس األثر املتبقي للمبيدات .

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
استشهاد وإصابة

كما شن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس أربع غارات عىل 
مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة أن طريان العدوان شن أربع غارات 
عىل مناطق متفرقة بمديرية رصواح خلفت أرضارا بمزارع املواطنني.

استشهاد فلسطينيني
ــطينيون يف دفن ضحاياهم يف غزة، تواصلت  ــتمر الفلس وفيما يس
ــياج املحيط بالقطاع،  ــرية العودة الكربى، عند الس ــس فعاليات مس أم
ــىل املجزرة  ــة، احتجاجا ع ــة الغربي ــرات يف الضف ــت مظاه ــا خرج كم
ــداد يف الضفة  ــامل وثالثة أيام ح ــن إرضاب ش ــد اإلعالن ع ــزة، بع يف غ

الغربية.
مقبويل يؤكد

ــادة الوزارة  ــكر والتقدير لقي ــة عن الش ــب وزير املالي ــا عرب نائ فيم
ــات املالية،  ــني يف القطاع ــاعدين وكافة العامل ــوكالء املس ــوكالء وال وال

مثمناً جهدهم املبذول خالل الفرتة املاضية.
ــيكون عوناً يف تحسني مستوى األداء والعمل مع كوادر  وأكد أنه س
املالية بروح الفريق الواحد لتحقيق املصلحة العامة وخدمة الوطن يف 

هذه املرحلة الهامة من تاريخه.
ــة العامة هو  ــح أداء املالي ــة إىل أن تصحي ــر املالي ــار نائب وزي وأش
ــة، وهو ما  ــات الدول ــع مؤسس ــح أداء جمي ــيس لتصحي ــل الرئي املدخ
يفرض التوجه بجدية لتصحيح االختالالت والبدء بخطوات ملموسة 
لتعزيز وتفعيل أداء وزارة املالية ومكاتبها يف كل الوزارات واملؤسسات.
ــر املالية من  ــر املالية ونائب وزي ــس الوزراء وزي ــتمع نائب رئي واس
الوكالء والوكالء املساعدين إىل رؤى ومقرتحات لتطوير عنارص املالية 

ــي تحملت أعباًء كبرية يف  ــة من الوزارات الت ــني أن وزارة املالي .. موضح
مواجهة العدوان والتصدي لحربه االقتصادية .

ــتغالل األمثل للموارد الرضيبية والجمركية  وأكدوا عىل أهمية االس
ــية، واالستمرار يف رصف  لتمكني الحكومة من القيام بواجباتها األساس

املرتبات وتشغيل املرافق الخدمية الصحية والتعليمية.
دار اإلفتاء: يوم

ــن أهل الخربة  ــة برؤية الهالل م ــدار إىل أن اللجنة املكلف ــري ال وتش
ــالل يوم  ــن رؤية اله ــم تتمكن م ــت أنها ل ــد أعلن ــاءة ق ــة والكف والنزاه
ــعبان 1439 هـ نظرا لوجود غيم يف السماء  ــهر ش الثالثاء الـ 29 من ش
ــال بالحديث  ــالل وعم ــني رؤية اله ــال بينهم وب ــا ح ــاب م ــرثة الضب وك
ــا لرؤيته  ــلم " صوم ــىل الله عليه وس ــول ص ــف الوارد عن الرس الرشي

وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني يوما ".
ــعبان وأن أول  ــهر ش ــت اللجنة أن األربعاء هو املتمم لش فقد أعلن
أيام رمضان هو الخميس، غري أن اإلشكال حاصل يف اختالف التقاويم 
ــوم الثالثاء  ــو ي ــعبان ه ــل املتمم لش ــة ه ــل املعرف ــد أه ــاب عن والحس
ــري من العلماء  ــوم األربعاء وكث ــعبان أم هو ي ــبونه ثالثني من ش ويحس
ــهر رمضان وأن هالل رمضان يمكن  من يؤكد أن األربعاء هو أول أيام ش

رؤيته لوال الغيم.
والله املوفق .. صادر عن دار اإلفتاء .

محافظ تعز: جبهة
ــم من يصنعون  ــعبية ه ــال الجيش واللجان الش ــت إىل أن أبط ولف
ــة بإرادة ال  ــات الرشف والكرام ــة يف مختلف جبه ــارات امليداني االنتص
تقهر دفاعا عن الوطن وعزته .. مؤكدا أن جبهة الساحل ستتحول إىل 

محارق ومقابر جماعية للغزاة واملحتلني.


