
0303 أخبار وتقارير

واصل استهداف المنازل والمزارع وشن أكثر من ستين غارة جوية على ثالث محافظاتواصل استهداف المنازل والمزارع وشن أكثر من ستين غارة جوية على ثالث محافظات

العدوان يتمادى في جرائمه الوحشية واستشهاد العدوان يتمادى في جرائمه الوحشية واستشهاد 
وإصابة وإصابة ١٩١٩ مواطنًا في الحديدة وصعدة مواطنًا في الحديدة وصعدة

 / خاص
ــن العدوان السعودي الغاشم خالل الساعات املاضية أكرث من 66  ش
ــف بأكرث من 90  ــدة وحجة وصعدة ، كما قص ــارة يف محافظات الحدي غ

صاروخا املديريات الحدودية.
وارتكب العدوان األمريكي السعودي الغاشم خالل غاراته الوحشية 
ــهاد  ــفرتا عن استش أمس، مجزرتني يف محافظتي الحديدة وصعدة أس

وجرح 19 مدنيا كحصيلة أولية،.
ــة الحديدة  ــدر أمني يف محافظ ــورة" أوضح مص ــح لـ"الث ويف ترصي
ــة الجراحي أدت إىل  ــارة مزرعة بمديري ــتهدف بغ أن طريان العدوان اس
استشهاد أربعة مواطنني وجرح تسعة آخرين كحصيلة أولية للمجزرة.
ــىل منطقة رأس  ــن غارتني ع ــار املصدر إىل أن طريان العدوان ش وأش
ــة الجاح بمديرية بيت  ــة الصليف، و7 غارات عىل منطق عيىس بمديري
ــف، وغارة  ــة الصلي ــة التابعة ملديري ــرة الرش ــىل جزي ــارة ع ــه، وغ الفقي
ــىل مديرية اللحية  ــة الدريهمي، وغارة ع ــاحل بمديري عىل منطقة الس

باملحافظة عينها.
ــم  ــني بينه ــة مواطن ــب أربع ــهد وأصي ــدة استش ــة صع ويف محافظ
ــتهدفتا منازل  ــعودي اس ــريان العدوان األمريكي الس ــني لط امرأة،بغارت
ــهاد  ــة الظاهر، أدت إىل استش ــعد بمديري ــة بني س ــني يف منطق املواطن

مواطنني اثنني وإصابة اثنني آخرين.
ــم  ــدر أمني يف محافظة صعدة أن طريان العدوان الغاش وأوضح مص
ــىل منطقة بني معني،  ــارات عىل منطقة األزهور، وغارة ع ــن ايضا 5 غ ش
ــركان بمديرية رازح  ــة ب ــة، وغارة عىل منطق ــىل منطقة الحجل ــارة ع وغ

ــة عينها بأكرث  ــدو مناطق متفرقة من املديري ــة، كما قصف الع الحدودي
من 90 صاروخا وقذيفة، أدت إىل احرتاق منزل وإصابة امرأة بحروق.

ــن غارة  ــعودي ش ــت املصدر إىل أن طرين العدوان األمريكي الس ولف
ــة مران  ــراء، وغارتني عىل منطق ــة الصف ــوان يف مديري ــة عك ــىل منطق ع
ــة منبه  ــن مديري ــق متفرقة م ــت  مناط ــا تعرض ــدان، فيم ــة حي بمديري
ــدث أرضارا يف  ــعودي أح ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــة لقص الحدودي

ممتلكات املواطنني.
ــة رازح بنريان حرس الحدود  ــهاد مواطن من أبناء مديري كما استش

السعودي يف مديرية منبه الحدودية.
ــي ارتكبها طريان  ــية الت ــدة هذه الجريمة الوحش ــدر بش وأدان املص
ــراف واملواثيق والقوانني  ــني يف انتهاك صارخ لألع ــدوان بحق املواطن الع

الدولية واإلنسانية ويف ظل صمت دويل معيب.
ــتمرار تحالف العدوان األمريكي السعودي يف  ــتنكر املصدر اس واس
استهداف منازل املواطنني وممتلكاتهم منذ أكرث من ثالثة أعوام، مرتكباً 

أبشع الجرائم بحق املدنيني.
ــعودي شن أكرث من 30 غارة عىل  وكان طريان العدوان األمريكي الس
ــاعة املاضية، كما شن 8 غارات  محافظتي صعدة وحجة خالل الـ 24 س
ــدوان منازل  ــتهدف مرتزقة الع ــرض وميدي، فيما اس ــىل مديريتي ح ع

ومزارع املواطنني يف محافظة الجوف .
ــلة  ــعودي أمس سلس ــدوان األمريكي الس ــريان الع ــن ط إىل ذلك ش

غارات عىل محافظة حجة.
ــن  ــبأ) أن طريان العدوان ش ــدر أمني باملحافظة لـ (س ــح مص وأوض

ثمان غارات عىل مديريتي حرض وميدي.

دشن الربط الشبكي بمالية المحافظةدشن الربط الشبكي بمالية المحافظة

 / عبدالواسع الحمدي
رصد مركز عني اإلنسانية للحقوق والتنمية االنتهاكات 
ــيمة التي ارتكبتها قوات تحالف العدوان  والجرائم الجس
ــة والحكومية والخاصة  ــآت الخدمي عيل اليمنيني واملنش
والنتائج الكارثية التي لحقت باملواطنني واملنشآت خالل 

شهر ابريل املنرصم.
ــام  ــزود باألرق ــهري امل ــر الش ــز يف التقري ــح املرك وأوض
ــات الجوية  ــاكات والرضب ــوع االنته ــة ن ــوم البياني والرس
ــة عىل حدة حيث  ــة واملدفعية يف كل محافظ والصاروخي
ــراء  ــني ج ــا واملصاب ــايل الضحاي ــر أن إجم ــف التقري كش
جرائم العدوان خالل ابريل وصل إىل 517 شهيدا ومصاباً 
منهم 222 شهيداً و295 مصاباً وذكر التقرير أن الضحايا 
ــاً  ــاً صاروخي ــة وقصف ــارة جوي ــة 3871 غ ــقطوا نتيج س
ــي  ــلحة الت ــن األس ــا م ــل وغريه ــالق قناب ــاً وإط ومدفعي
ــتهدفت  ــتخدمها تحالف العدوان يف جرائمه التي اس اس

اليمنيني املدنيني يف اغلب املحافظات.
وبني التقرير أن الـ3871 جريمة منها 1187 غارة جوية 
ــاً و1341 قصفاً مدفعياً إىل جانب  و1217 قصفاً صاروخي
ــار ضمن  ــرات بدون طي ــة وطائ ــل مختلف ــتخدام قناب اس
ــتخدمها تحالف العدوان خالل ابريل  ــلحة التي اس األس

املنرصم.
ــآت التي  ــهري أن إجمايل املنش ــر الش ــف التقري وكش
ــدوان بلغت  ــاكات وجرائم تحالف الع ــرت نتيجة انته دم
ــة  وخاص ــة  وحكومي ــة  وزراعي ــة  تجاري ــأة  منش  2462

ــأة دمرت كليا و1692  ــتهدفها العدوان منها 770 منش اس
ترضرت بشكل جزئي.

ــوق والتنمية  ــانية للحق ــز عني اإلنس ــار إىل ان مرك يش
ــتقلة تهتم بتعزيز وحماية  منظمة حقوقية محايدة ومس
ــيادة القانون والبنية املجتمعية  حقوق اإلنسان ودعم س
ــق االنتهاكات  ــد وتوثي ــاالت ويقوم برص ــف املج يف مختل
ــاني وتقديم  ــدويل واإلنس ــون ال ــان وللقان ــوق اإلنس لحق

ــاكات  االنته ــا  لضحاي ــة  القانوني ــاعدات  واملس ــون  الع
والحروب والنزاعات.

ــي يرتكبها طريان  ــازر الت ــد الجرائم واملج ــوم برص ويق
ــا  ــات، كم ــف املحافظ ــنب يف مختل ــق املدني ــدوان بح الع
ــكل دوري وضمن  ــدار تقارير وإحصائيات بش يقوم بإص
مستويات مهنية عالية بهدف فضح مرتكبي االنتهاكات 

كخطوة أوىل ملحاسبتهم وضمان حقوق الضحايا.

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٥١٧٥١٧ مواطنًا في  مواطنًا في ٣٨٧١٣٨٧١ غارة شنها  غارة شنها 
طيران العدوان خالل الشهر المنصرمطيران العدوان خالل الشهر المنصرم

أبريل دامي في اليمنأبريل دامي في اليمن

صنعاء / سبأ
ــني   أطلع نائب رئيس الوزراء وزير املالية حس
ــاء حنني قطينة  ــه مقبويل ومحافظ صنع عبدالل
ــة بجامعة 21  ــري العملية التعليمي أمس، عىل س

سبتمرب للعلوم الطبية والتطبيقية.
ــويل ومحافظ صنعاء  ــور مقب ــا أطلع الدكت كم
ــس الجامعة الدكتور  ــارة بحضور رئي خالل الزي
ــس الجامعة  ــي ونائب رئي ــارس أحمد عبداملغن ي
ــؤون الطالب الدكتور صادق الجائفي، وأمني  لش
عام الجامعة غالب قطينة وعمداء الكليات، عىل 
ــية  ــام الطبية بالجامعة والقاعات الدراس األقس
ــة،  العلمي ــة  املناقش ــة  وقاع ــة  املركزي ــة  واملكتب
ــل الكيمياء الحيوية  واملكتبة اإللكرتونية، ومعام
ــات  ــي والصيدالني الطب ــح  ــجة والترشي واألنس
ــم الوظائف  ــة وعل ــات الدقيق ــري والكائن والعقاق

وبنك الدم.
ــة  املالي ــر  ــوزراء وزي ال ــس  ــب رئي ــاد نائ وأش
ــزات تعليمية  ــن تجهي ــه الجامعة م ــا تتضمن بم
ــذ  ــة األخ ــرياً إىل أهمي ــربات.. مش ــل ومخت ومعام
ــاه الحكومة  ــبتمرب واتج ــة 21 س ــة جامع بتجرب
ــة يف مجاالت  ــات تخصصي ــاء جامع ــو إنش نح
ــىل غرار جامعة 21  ــة والزراعة والطب ع الهندس

سبتمرب.
ــة نائب رئيس  ــك عقد اجتماع برئاس عقب ذل
ــة الجامعة والهيئة  الوزراء وزير املالية ضم رئاس
ــة النظام  ــة للجامعة جرى خالله مناقش اإلداري

التعليمي اإللكرتوني والنظام املايل املحاسبي.
ــة االهتمام  ــىل أهمي ــور مقبويل ع ــد الدكت وأك
ــم الجامعي ومخرجاته، بما يعزز  بتطوير التعلي
ــع والنهوض  ــة املجتم ــىل خدم ــالب ع ــدرة الط ق
ــة معتمدة عىل  ــق تنمية حقيقي ــن وتحقي بالوط
ــاث العلمية  ــرة واألبح ــوارد املتوف ــات وامل اإلمكان

للكوادر اليمنية.
ــار إىل أن جامعة 21 سبتمرب رصح وطني  وأش
ــات  ــا إىل أن التخصص ــيص.. الفت ــي تخص علم
ــاذ حياة  ــات الهامة إلنق ــن التخصص ــة م الطبي
ــم خصوصاً وأن  ــرىض والتخفيف من معاناته امل
ــي  ــب الصح ــق للجان ــم يتحق ــة ل ــرتة املاضي الف
التقدم املأمول الذي يغني عن السفر إىل الخارج 
للعالج وكذا استيعاب الكفاءات الطبية التي يتم 

استقطابها إىل الخارج.
ــزام  ــة الت ــويل إىل أهمي ــور مقب ــرق الدكت وتط
ــة  املالي ــة  باألنظم ــة  الحكومي ــات  الجامع
ــلبيات  ــة س ــاوز أي ــفافة، وتج ــبية الش واملحاس
ــرادات املتحصلة  ــع اإلي ــد املبارش لجمي بالتوري
ــدداً عىل رضورة  ــك املركزي اليمني.. مش إىل البن
ــي  ــة الت ــة الجامعي ــري التعليمي ــزام باملعاي االلت
ــايل، خصوصاً يف  ــم الع ــن وزارة التعلي ــدر ع تص
ــرتاطات العلمية والبحث  ــري واالش جوانب املعاي

العلمي.
ــة أن  ــر املالي ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــد نائ وأك

ــري الدعم  ــي ملتزمة بتوف ــاذ الوطن ــة اإلنق حكوم
ــة 21  ــة جامع ــب رئاس ــوف إىل جان ــالزم والوق ال
ــبتمرب، لتجاوز اإلشكاالت وتوفري االحتياجات  س
ــة التعليمية بالجامعة  الرضورية لتطوير العملي
ــة الرائدة يف تخريج  ــا من الرصوح العلمي وجعله
ــوض بالوضع  ــادرة عىل النه ــوادر الطبية الق الك

الصحي ودعم مشاريع التوسعة للجامعة.
ــي تبذلها  ــويل الجهود الت ــن الدكتور مقب وثم
ــكادر التدرييس  ــبتمرب وال ــة 21 س ــة جامع رئاس
ــود  الجه ــة  بمضاعف ــاً  مطالب ــا..  فيه واإلداري 
ــرض فيها  ــة، التي يتع ــذه املرحل ــاً يف ه خصوص
الوطن لعدوان بربري همجي يستهدف اإلنسان 

وكل مقدرات البالد.
ــة  أهمي ــاء  صنع ــظ  محاف ــد  أك ــه  جانب ــن  م
ــي باعتباره  ــم الجامع ــتمر بالتعلي ــاء املس االرتق
ــليحه  وتس ــان،  اإلنس ــاء  بن يف  ــة  الزاوي ــر  حج
ــن من مواجهة التحديات  بالعلم واملعرفة، ليتمك

واملخططات التي تستهدف الوطن .
ــة 21  ــة جامع ــة بتجرب ــظ قطين ــوه املحاف ون
ــبتمرب التي تعد من الجامعات الحكومية التي  س
ــي وتوفري  ــع الصح ــوض بالوض ــعى إىل النه تس

الكوادر الطبية املؤهلة.
ــارس  ــور ي ــة الدكت ــس الجامع ــع رئي ــد اطل وق
ــوزراء وزير املالية عن  ــي نائب رئيس ال عبداملغن
ــم الذاتي  ــنوي األول للتقيي ــر الس ــج املؤتم نتائ
ــي، ومنهجية  ــري االعتماد األكاديم لتطبيق معاي

التعلم الحديث املبني عىل املشكلة.
 إىل ذلك دشن نائب رئيس الوزراء وزير املالية 
ــظ صنعاء  ــويل ومعه محاف ــني عبدالله مقب حس
حنني محمد قطينة، أمس الربط الشبكي للنظام 
ــري املعامالت  ــكرتارية وتتبع س ــام الس املايل ونظ

بمكتب املالية بمحافظة صنعاء.
ــظ قطينة  ــويل واملحاف ــور مقب ــتمع الدكت واس
ــر مكتب املالية باملحافظة والقائمني عىل  من مدي

ــن خطوات  ــبكي، إىل رشح ع ــرشوع الربط الش م
ــي يوفرها  ــات املالية الت ــه والبيان ــط وأهميت الرب
ــل  ــاءة التحصي ــادة كف ــل زي ــن عوام ــل م كعام
ــة  الدول ــة  خزين ــد  ورف ــة،  املختلف ــرادات  لإلي

بالعائدات الرضيبية والزكوية والجمركية.
ــر املالية عىل  ــوزراء وزي ــس ال ــد نائب رئي وأك
ــبكي ملكاتب  ــتكمال عملية الربط الش رضورة اس
ــة صنعاء يف أقرب وقت، وتوفري  مديريات محافظ
ــايل،  ــز األداء امل ــة لتحفي ــات حقيقي ــدة بيان قاع

والحد من العشوائية.
وأشار إىل أن الربط الشبكي للمكاتب االيرادية 
ــادة وزارة  ــة، ويمكن قي ــج ملموس ــيحقق نتائ س
املالية من الرقابة عىل العمليات املالية أوًال بأول، 
وتعزيز عمل السلطة املحلية بما يعود عليها من 
ــة النفقات التي  ــرادات، ومراقبة عملي ــب اإلي نس
ــىل األولويات  ــذه املرحلة ع ــز يف ه ــب أن ترتك يج

الرضورية.
ــة الحالية  ــور مقبويل أن املرحل ــح الدكت وأوض
ــتدعي األخذ  ــدوان تس ــل مواجهة الع ــن مراح م
ــاع  ــل، وإتب ــاءة يف األداء والتحصي ــري الكف بمعاي
ــظ للدولة حقوقها  ــات املالية التي تحف السياس
ــية لتعزيز  ــوم بواجباتها األساس ــا لتق وإيراداته

صمود الشعب اليمني.
ــبكي  ــة الربط الش ــاح تجرب ــت إىل أن نج ولف
ــم  ــهم يف تعمي ــاء سيس ــة صنع ــة محافظ بمالي
ــة العاصمة وبقية  ــبكي يف أمان ــام الربط الش نظ
ــايل إىل العمل  ــال بالعمل امل ــات، واالنتق املحافظ

املؤسيس.
ــاء  صنع ــة  محافظ ــل  وكي ــني  التدش ــرض  ح
عبدالله العنيس، ومستشار وزير املالية املهندس 
عبدالغني املعافا، ومدير مكتب املالية بمحافظة 
ــس املكتب الفني  ــيم محمد نرس ورئي صنعاء وس
ــن مدراء  ــرشيف، وعدد م ــارق ال ــة ط ــوزارة املالي ب

املكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء.
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