
0202أخبار وتقارير

صنعاء / سبأ
ــة  ــق مجلس الوزراء يف اجتماعه الدوري أمس برئاس واف
ــور والذي جرى خالله  ــور عبدالعزيز صالح بن حبت الدكت
ــاحة الوطنية وتطورات  ــتجدات عىل الس ــتعراض املس اس
ــاب الختامي  ــكرية يف الجبهات, عىل الحس األوضاع العس
ــك  وذل 2014م،  ــة  املالي ــنة  للس ــة  للدول ــة  العام ــة  للموازن
ــان و347 ملياراً و231  ــوارد فعلية قدرها تريليون بإجمايل م
ــال موزعة عىل أبواب املوازنة املختلفة  مليوناً و987 ألف ري
ــت تريليونني و691 مليارا و956 مليونا  وإجمايل نفقات بلغ
و619 ألف ريال وبعجز فعيل للموازنة بلغ 344 مليارا و724 
ــن الناتج  ــبة 4.76  باملائة م ــال بنس ــف ري ــا و632 أل مليون

املحيل اإلجمايل.
ــة ملوازنات  ــابات الختامي ــق املجلس عىل الحس كما واف
وحدات القطاع االقتصادي "العام واملختلط" للسنة املالية 
ــابات الختامية  ــىل الحس ــس ع ــق املجل ــث واف 2014م، حي
ــي  ــع اإلنتاج ــام ذات الطاب ــاع الع ــدات القط ــات وح ملوازن
ــوارد الجارية  ــتخدامات وامل ــن االس ــكل م ــغ إجمايل ل بمبل
ــان و351 ملياراً و271  ــدره تريليون ــمالية الفعلية وق والرأس
ــاع العام  ــات وحدات القط ــال وموازن ــاً و250 ألف ري مليون
ذات الطابع الخدمي بمبلغ إجمايل لكل من االستخدامات 
ــدره 175 ملياراً  ــمالية الفعلية وق ــة والرأس ــوارد الجاري وامل
ــدات القطاع  ــال وملوازنات وح ــف ري ــاً و 216 أل و777 مليون
ــتخدامات واملوارد  ــن االس ــايل لكل م ــغ إجم ــط بمبل املختل
الجارية والرأسمالية الفعلية وقدره 161 ملياراً و963 مليون 

و304 آالف ريال.
ــات  ــة ملوازن ــابات الختامي ــىل الحس ــس ع ــق املجل وواف
ــنة  ــتقلة وامللحقة والصناديق الخاص للس ــدات املس الوح

املالية 2014م.
ــة والدولة  ــؤون القانوني ــىل وزيري الش ــد املجلس ع وأك
ــع نائب  ــيق م ــورى بالتنس ــيس النواب والش ــئون مجل لش
ــر املالية اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة  رئيس الوزراء وزي
ــابات الختامية ومشاريع قوانني الربط الخاص  هذه الحس
ــتكمال اإلجراءات  ــة واس ــواب للمناقش ــا إىل مجلس الن به

الدستورية الالزمة بشأنها ومتابعة إصدارها.
ــر األداء  ــىل تقري ــس ع ــه أم ــس يف اجتماع ــق املجل وواف
ــل وزير  ــدم من قب ــة 2017م املق ــنة املنرصم ــي للس الحكوم
شؤون مجليس النواب والشورى وأمني عام مجلس الوزراء 

..ووجه بإحالته إىل مجلس النواب لالطالع واملناقشة.
ــطة التي نفذتها  وتضمن التقرير مختلف املهام واألنش
ــنة  ــة خالل الس ــات الحكومي ــوزارات واملؤسس ــف ال مختل
ــة  واألمني ــة  واالقتصادي ــة  الخدمي ــاالت  املج يف  ــة  املاضي
ــانية، وانعكاساتها االيجابية عىل تكريس  والعدلية واإلنس

األداء املؤسيس ألجهزة الدولة كافة.
ــد املجلس عىل جميع الوزراء كل فيما يخصه العمل  وأك
ــط واإلحصاء يف  ــز دور اإلدارات العامة للتخطي ــىل تعزي ع
ــة وفقا لقرار  ــر األداء الوزاري ــاريع خطط وتقاري إعداد مش
ــك يف إطار  ــنة 2006ًم وذل ــم (400) لس ــس الوزراء رق مجل
ــنوية  ــنوية وتقارير األداء الس خطط األداء الحكومية الس

والنصف سنوية .
ــذي أعد  ــق العمل ال ــا فري ــي بذله ــود الت ــاد بالجه وأش
ــة اإلعداد  ــي اتبعها يف عملي ــة العمل الت ــر ومنهجي التقري

وتقييم األثر ملختلف الربامج واألنشطة الحكومية.
ــداد التقرير  ــدء بإع ــة الب ــه العام ــس أمانت ــه املجل ووج
ــر – يونيو 2018م وذلك يف ضوء  ــنوي للفرتة يناي النصف س

ــنوي للعام  ما ورد من الوزارات ويف إطار إعداد التقرير الس
الجاري ورفعه إىل املجلس للمناقشة واإلقرار.                   

ــرار املقدم من  ــس الوزراء عىل مرشوع الق ــا وافق مجل كم
ــأن تعديل قرار  ــر املالية بش ــوزراء وزي ــب رئيس ال ــل نائ قب
ــكيل اللجنة  ــأن تش ــني بأعمال الوزراء بش ــس القائم مجل
ــي  ــرب الرضيب ــي والته ــب الجمرك ــة التهري ــا ملكافح العلي

برئاسة رئيس الوزراء مع تحديد اختصاصاتها ومهامها.
ــائل مكافحة  ــز وتطوير آليات ووس ــرار لتعزي ويأتي الق
ــي والرضيبي  ــب والتهرب الجمرك ــطة التهري مختلف أنش
ــاركة مختلف  ــم إعدادها بمش ــنوية يت وذلك عرب خطط س
ــديد الخناق عىل  ــات املعنية وذات العالقة ملا فيه تش الجه
هذه الظاهرة واملهربني وتطبيق العقوبات القانونية  الرادعة 
ــخاص الذين يثبت تورطهم معهم بأي  عليهم وجميع األش

شكل من األشكال.
ــة للمكافحة يف  ــان فرعي ــكيل لج ــرار عىل تش ــص الق ون
ــا  ــدد أعضائه ــة، يح الربي ــدود  ــاحلية والح ــق الس املناط

ومهامها بقرار من رئيس اللجنة العليا.

وأكد املجلس عىل اللجنة تقديم تقرير شامل عن نتائج 
ــرتة األخرية يف مجال مكافحة  الجهود التي بذلت خالل الف
ــة  ــالع واملناقش ــادم لالط ــاع ق ــه إىل اجتم ــب بأنواع التهري

واعتماد ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.
ــؤون  ــع املجلس عىل تقرير نائب رئيس الوزراء لش واطل
ــي ينفذها رجال  ــري املهام القتالية الت األمن والدفاع عن س
الجيش واألمن واللجان الشعبية واملتطوعني وهم يدافعون 
ــعوديني  الس ــزاة  والغ ــن  املعتدي ــة  ــن يف مواجه الوط ــن  ع
ــف الجبهات  ــم يف مختل ــم وعمالئه ــني ومرتزقته واإلماراتي
الداخلية وفيما وراء الحدود بوجه عام ويف جبهة الساحل 

الغربي بوجه خاص .
ــال اليمن وهم  ــة ألبط ــات العالي ــس باملعنوي ــوه املجل ون
ــة قل  ــكرية وطني ــة عس ــة ملحم ــذه املرحل ــون يف ه يصنع
ــن األرض الطيبة ورشف وكرامة وعزة األمة  نظريها دفاعا ع
ــن وأبنائه  ــيظل حليف الوط ــرص كان وس ــا إىل أن الن .. الفت

األحرار منذ بدء املعركة وحتى اللحظة.
ــة عن  ــر الداخلي ــر وزي ــىل تقري ــس ع ــع املجل ــا اطل كم

ــطة التي  ــتجداتها ومختلف األنش ــة ومس ــاع األمني األوض
ــزة األمنية والرشطوية خالل  ــت بها الوزارة وكافة األجه قام
األسبوع املنرصم لتعزيز األمن واالستقرار وخدمة املواطنني 

وكذا مواجهة األعمال اإلجرامية وضبط مرتكبيها .
ــتقر عىل  ــع األمني الداخيل مس ــس أن الوض وأكد املجل
ــتثناء  ــة واملحافظات األخرى باس ــتوى أمانة العاصم مس
ــعودي اإلماراتي  ــم التي يرتكبها طريان العدوان الس الجرائ
يف عدد من املحافظات والجرائم الجنائية املعتادة ملختلف 

املجتمعات اإلنسانية.
وأثنى املجلس عىل اليقظة العالية التي تسود منتسبي 
ــاتها االيجابية  ــزة األمنية وانعكاس ــة واألجه وزارة الداخلي
ــتقرار األمني املشهود ومكافحتها املؤثرة ملختلف  عىل االس
ــال  ــاهم يف إفش ــم، بخالف عملها الوقائي والذي س الجرائ
ــض عىل عدد  ــة وإلقاء القب ــن املخططات اإلجرامي ــدد م ع
من الخاليا النائمة وتلك التي تعمل مع العدوان، خاصة ما 
ــق بعملية الرصد وتحديد اإلحداثيات للمواقع وأماكن  يتعل

تواجد الجيش واللجان الشعبية للمعتدين.
ــان  ــي ينجزها فرس ــة الت ــام القتالي ــس امله ــا املجل وحي
ــه  ــا يحققون ــني وم ــعبية واملتطوع ــان الش ــش واللج الجي
ــزاة يف مختلف  ــىل األعداء والغ ــارات متواصلة ع من انتص
الجبهات بما يف ذلك جبهة الساحل .. مثمنا يف ذات الوقت 
ــزة األمنية يف مكافحة  ــة النجاحات التي تحرزها األجه كاف
ــن  ــد األم ــدوان وتوطي ــات الع ــال مخطط ــة وإفش الجريم

واالستقرار .
كما أكد مجلس الوزراء أن حكومة اإلنقاذ لم ولن تتوانى 
عن مواصلة دعم وإسناد األبطال يف جبهات العزة والرشف 
ــا الوقائية لصون  ــزة األمنية وبرامجه ــاندة األجه وكذا مس

األمن واالستقرار وسكينة املجتمع.
ــل  املتواص ــعبي  الش ــم  بالدع ــاً  عالي ــس  املجل ــاد  وأش
ــل الغذائية أو  ــواء بالقواف ــداء س ــات ورجالها األش للجبه
ــال .. معتربا ذلك يؤكد مدى الوعي والتالحم الوطني  بالرج
ــوة والجرية  ــق األخ ــذي لم يراع ح ــدوان ال ــة الع يف مواجه
ــة الدماء التي يريقها منذ بدء عدوانه دونما أي وازع  وحرم

ديني أو أخالقي.
ــعب اليمني  ــوزراء التأكيد عىل أن الش ــدد مجلس ال وج
ــيظل مدافعا عن  ــد السالم، س الصابر والصامد الذي ينش

أرضه وعرضه.  
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صنعاء / سبأ
ــن دورة  ــه الثاني م ــورى اجتماع ــد مجلس الش عق
ــة  ــة للمجلس للعام الحايل أمس برئاس ــاد الثاني االنعق
ــني  ــد حس ــس األخ محم ــس املجل ــال رئي ــم بأعم القائ
ــس النواب عبدالله  ــدروس بحضور أمني عام مجل العي
ــد الهيج وعدد  ــن أحم ــان ومحافظ الحديدة حس صوف

من قيادات املؤسسات اإلعالمية.
ــة تقرير  ــتعراض ومناقش ــث واصل املجلس اس حي
ــباب والرياضة حول دور  ــالم والثقافة والش ــة اإلع لجن
ــدوان،  ــة الع ــمي يف مواجه ــالم الرس ــؤوليات اإلع ومس
ــاء خالصة لالجتماعات التي عقدتها اللجنة  والذي ج
ــات اإلعالم  ــادات وممثيل مؤسس ــاركة قي ــة بمش املكلف

الرسمي املرئية واملسموعة واملقروءة.
ــب الفضاء  ــد العدوان حج ــر إىل تعم ــار التقري وأش
ــة واإلذاعية وقصف  ــوات التلفزيوني اإلعالمي عن القن
ــال التلفزيوني واإلذاعي  ــري محطات البث واإلرس وتدم
ــية حتى ال يكون  واملباني والتجهيزات الفنية والهندس
اإلعالم شاهداً عىل الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق 

الشعب اليمني.
وتناول التقرير األدوار الوطنية التي قامت بها وزارة 
ــكلت غرفة عمليات  ــذ بدء العدوان والتي ش اإلعالم من
ــوات اإلذاعية  ــات االختصاص والقن ــت بتزويد جه قام
والتلفزيونية واملؤسسات الصحفية بالتقارير اليومية، 
كما تمت إعادة تشغيل غالبية وسائل اإلعالم الرسمية 
بسياسة إعالمية موحدة ضمنت استمرار عمل اإلعالم 

الوطني وحالت دون تحقيق العدوان أهدافه.
ــال اإلعالم وأصبح  ــوه التقرير بجهود وتعاون رج ون
ــة  واإلذاعي ــة  التلفزيوني ــه  بقنوات ــمي  الرس ــالم  اإلع

واملقروءة املصدر األول الستقاء األخبار واملعلومات.
ــج الهامة عن  ــن النتائ ــر إىل عدد م ــص التقري وخل
صمود اإلعالم الرسمي وريادة اإلعالم الحربي كسالح 
ــهام يف تعزيز  ــدوان واإلس ــالم الع ــال يف مواجهة إع فع

الصمود الشعبي ورفد الجبهات باملال والرجال.
ــدد من التوصيات الهادفة  كما توصل التقرير إىل ع
ــم  ــمي ورس ــرتاتيجية وطنية لإلعالم الرس إىل وضع اس
ــات إعالمية يف إطار توجهات القيادة السياسية  سياس
ــيايس األعىل و حكومة اإلنقاذ بما  ممثلة باملجلس الس
يخدم القضايا الوطنية ويف مقدمتها مواجهة العدوان.

ــات  الصعوب ــة  معالج ــة  أهمي ــات  التوصي ــدت  وأك
ــمي وبما يمكنه من  واملعوقات التي تواجه اإلعالم الرس
ــتمرار يف أداء مهامه إنطالقاً من الثوابت الوطنية..  االس
ــهداء اإلعالم  ــأرس ش ــاء ب ــىل رضورة اإلعتن ــددة ع مش

الوطني وتكريمها.
وأقر االجتماع تشكيل لجنة إلعادة صياغة التقرير 
ــة  ــه يف صياغ ــة علي ــات املطروح ــتيعاب املالحظ واس
التقرير النهائي الذي سيتم رفعه من مجلس الشورى 
ــن األداء  ــا يعزز م ــىل، وبم ــيايس األع ــس الس إىل املجل

املؤسيس اإلعالمي.
ــورى  ــال رئيس مجلس الش ــاد القائم بأعم وقد أش
ــات  ــادات وكوادر املؤسس ــوم بها قي ــي تق ــود الت بالجه
ــر  ــي تم ــتثنائية الت ــروف اإلس ــذه الظ ــة يف ه اإلعالمي
ــة اإلعالمية وخدمة  ــبيل تعزيز الجبه ــا البالد يف س به

القضايا الوطنية.
ــؤون  ــالم لش ــل وزارة اإلع ــرب وكي ــاع ع  ويف االجتم
اإلذاعة والتلفزيون واإلعالم الخارجي أحمد الحماطي 
ــذا التقرير  ــىل إعداد ه ــورى ع ــكر ملجلس الش عن الش
ــا وزارة  ــي بذلته الت ــود  ــريا إىل الجه ــته.. مش ومناقش
ــة يف تعزيز دور  ــئولياتها الوطني ــالم وتحملها ملس اإلع

اإلعالم الرسمي.
ــة لإلذاعة والتلفزيون  ــة العام ولفت إىل دور املؤسس
ــة تضليل  ــة يف مواجه ــة إعالمية متقدم ــة وطني كجبه

إعالم العدوان.

ــات التي  ــات واملعالج ــي اآللي ــتعرض الحماط واس
ــة لتذليل  ــرتة املاضي ــالم خالل الف ــا وزارة اإلع اتخذته
ــراء  ج ــي  الوطن ــالم  اإلع ــا  واجهه ــي  الت ــات  الصعوب
االستهداف املمنهج للعدوان لوسائل اإلعالم املختلفة.

ــث التجهيزات  ــم اإلعالميني وتحدي ــد أهمية دع وأك
ــهيل وزارة  ــة.. الفتا إىل تس ــية الحالي ــة والهندس الفني
ــف  اإلعالم ملهام الفرق اإلعالمية العربية والعاملية لكش

جرائم العدوان من الواقع.
ــس إدارة وكالة األنباء  ــاد رئيس مجل ــن جانبه أش م
ــامي  ــر ضيف الله الش ــس التحري ــبأ" رئي اليمنية "س
ــؤوليات  ــوع دور ومس ــورى موض ــس الش ــي مجل بتبن

اإلعالم الرسمي يف مواجهة العدوان.
وأشار إىل الجهود التي قام بها وال يزال كادر الوكالة 
ــة ومواجهة الخطاب  ــبيل خدمة القضايا الوطني يف س
ــد  ــذا رف ــة وك ــات املتاح ــدوان وباإلمكاني ــي للع اإلعالم

وسائل اإلعالم املختلفة باألخبار بمهنية وموضوعية.
ــبأ"  ــة "س ــاء اليمني ــة األنب ــدر وكال ــت إىل تص ولف
للمواقع اإلخبارية يف اليمن وفقاً لتصنيف موقع ألكسا 

العاملي واستمرار تفوق الوكالة إىل اليوم.
ــامي أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه  وأكد الش
وكالة األنباء اليمنية "سبأ" وبما يمكنها من االستمرار 

يف أداء مهامها الوطنية.
ــور أحمد  ــو املجلس الدكت ــتعرض عض ــك اس إىل ذل
ــة أوضاع  ــة بمتابع ــة املكلف ــس اللجن ــد مكي رئي محم

ــدة، التقرير األوىل  ــاء محافظة الحدي ــني من أبن النازح
ــذي تضمن  ــرتة املاضية وال ــا خالل الف ــة وأعماله للجن
ــة باملهجرين  ــة والبيانات الخاص ــداول اإلحصائي الج
ــىل  ــتملت ع ــدة، اش ــة الحدي ــاء محافظ ــن أبن ــرساً م ق
ــواء بأمانة  ــز اإلي ــني ومراك ــداد النازح ــات بأع إحصائي

العاصمة وبحسب املديريات.
ــة املكلفة  ــي عقدتها اللجن ــاءات الت ــار إىل اللق وأش
ــي وكذا مع  ــع الجانب الحكوم ــرتة املاضية م ــالل الف خ
ــدي  ــزا غران ــن لي ــانية يف اليم ــؤون اإلنس ــقة الش منس
ــانية  ــؤون اإلنس ــيق الش ــة الوطنية إلدارة وتنس والهيئ
ــدد من ممثيل  ــة العاصمة وع ــة بأمان ــلطة املحلي والس
ــاني  ــات املجتمع املدني العاملة يف املجال اإلنس منظم
ــرف التجارية والصناعية  ــي واالتحاد العام للغ واإلغاث
ــدف توفري قاعدة بيانات محدثة  واملنظمات الدولية به
ــة  ــاء محافظ ــن أبن ــرساً م ــن ق ــن املهجري ــة ع وموثوق
ــة من إعداد التقرير  ــدة وبما يمكن اللجنة املكلف الحدي

العام النهائي.
ــر النهائي اللجنة  ــت الدكتور مكي إىل أن التقري ولف
ــني من  ــاع النازح ــن أوض ــة ع ــيتناول دراس ــة س املكلف
ــات الرضورية،  ــة واالحتياجات واملتطلب أبناء املحافظ
ــهم يف  ــا يس ــات، وبم ــات واملقرتح ــيتضمن التوصي وس
الحد من حركة النزوح وتخفيف معاناة املواطنني ودعم 

جهود اإلغاثة.
ــال رئيس مجلس  ــتعرض القائم بأعم ــد ذلك اس بع
ــس املجلس  ــاط رئي ــرة األخ مهدي املش ــورى مذك الش
ــيس النواب  ــوص تكليف مجل ــىل بخص ــيايس األع الس
ــادة  ــة إلع ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــأن اتخ ــورى بش والش

تشكيل الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد.
ــراءات  اإلج ــىل  ع ــاء  األعض ــدروس  العي ــع  وأطل
ــل مجلس  ــن قب ــا م ــيتم اتخاذه ــي س ــوات الت والخط
ــاً للقانون بهذا  ــام املناطة به وفق ــورى يف إطار امله الش
ــائل  ــيتم اإلعالن عرب وس ــرياً إىل أنه س الخصوص.. مش
ــادم عن فتح  ــبوع الق ــمية اعتباراً من األس اإلعالم الرس
ــة العليا ملكافحة  ــيح لعضوية الهيئة الوطني باب الرتش
الفساد، ومخاطبة التكوينات املستهدفة املحددة وفقاً 

للقانون.
ــس  مجل ــة  رئاس ــة  هيئ ــض  تفوي ــاع  االجتم ــر  وأق

الشورى اتخاذ اإلجراءات الالزمة القانونية.
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صنعاء / سبأ
ــر الخارجية  ــى نائب وزي التق
ــؤون  الوطنية لش ــة  اللجن رئيس 
ــزي أمس،  ــني الع ــني حس الالجئ
ــم  املقي ــل  املمث ــال  بأعم ــم  القائ
ــؤون  ــة األمم املتحدة لش ملفوضي

الالجئني تشارلز لينش.
جرى خالل اللقاء استعراض 
ــب املفوضية  ــطة مكت مهام وأنش
ــا  بقضاي ــة  الصل ذات  ــن  اليم يف 
ــات  الرتتيب ــك  ذل ــن  وم ــوء  اللج
اإلدارة  دور  ــل  بتفعي ــة  الخاص
يف  ــني  الالجئ ــؤون  لش ــة  العام
ــوازات  والج ــرة  الهج ــة  مصلح
ــة ملوجهات العمل  كجهة تنفيذي
ــة  الوطني ــة  اللجن ــا  تقره ــي  الت
ــؤون الالجئني وكذا سبل دعم  لش
جهود الجهات الوطنية املختصة 

يف هذا الجانب.

ــود  الجه ــاء  اللق ــاول  تن ــا  كم
ــات  الخدم ــم  بتقدي ــة  املتصل
للنازحني للتخفيف من معاناتهم.
ــر الخارجية  ــب وزي ــد نائ وأك
ــؤون  الوطنية لش ــة  اللجن رئيس 
ــود  ــن لجه ــم اليم ــني، دع الالجئ
ــؤون  لش ــامية  الس ــة  املفوضي
ــات  تطلع ــي  يلب ــا  بم ــني،  الالجئ
الجهات املعنية يف خدمة املواطن 
وتعزيز مسارات العمل اإلنساني 

ــع التزامات بالدنا  ــجم م بما ينس
ــدات  ــات واملعاه ــار االتفاق يف إط

الدولية التي تكون طرفاً فيها.
ــال  بأعم ــم  القائ ــد  أك ــدوره  ب
ــب  مكت ــزام  الت ــم،  املقي ــل  املمث
ــانية  اإلنس ــام  بامله ــة  املفوضي
ــات  الخدم ــم  وتقدي ــه  ب ــة  املناط
الرامية إىل تخفيف األعباء امللقاة 
ــمية  ــلطات الرس ــىل عاتق الس ع

واملواطنني اليمنيني.

 صنعاء - سبأ
ــة املهندس  ــر الخارجي ــى وزي التق
ــه  ومع ــس  أم ــه  عبدالل رشف  ــام  هش
ــني العزي  ــب وزير الخارجية حس نائ
ــدى اليمن  ــا ل ــفري جمهورية فرنس س

كريستيان تيستو.
ــة  ــر الخارجي ــدم وزي ــاء ق ويف اللق
ــاني الكارثي  رشحاً عن الوضع اإلنس
ــدوان والحصار  ــة للع ــن نتيج يف اليم
ــي يرتكبها  ــامل، واالنتهاكات الت الش
ــني،  املدني ــق  بح ــدوان  الع ــف  تحال
ــي  الت ــات  االحتياج إىل  ــة  باإلضاف

يحتاجها اليمن .
وأشار الوزير رشف، إىل أن الشعب 
ــي يوم  ــن ألف ومائت ــرث م ــي ألك اليمن
ــه العدوان بصمود يف ظل صمت  يواج

دويل غري طبيعي.
ــا بلد له تاريخه  ولفت إىل أن فرنس
ــوق  حق ــن  ع ــاع  والدف ــات  الحري يف 
ــا أن تقوم بدور  ــان ويتوقع منه اإلنس
ــود املبعوث الخاص  ــري يف دعم جه كب
ــم املتحدة إىل اليمن  لألمني العام لألم
ــق  تحقي ــاه  باتج ــث  غريفي ــن  مارت

تسوية وسالم مستدامة.
ــة أن املجلس  ــد وزير الخارجي وأك
ــاذ  ــة اإلنق ــىل وحكوم ــيايس األع الس
ــبة أنهما مع  ــا ويف أكرث من مناس أعلن
السالم والوصول إىل تسوية سياسية 

تنهي العدوان والحصار.
الجمهورية  ــر رشف،  الوزي وطالب 
ــا الدائمة  ــية بحكم عضويته الفرنس
ــة الضغط  ــن بممارس ــس األم يف مجل
ــة واليته  ــة الرئيس منتهي عىل حكوم
ــن اليمني من  ــوق املواط ــرتام حق الح
ــفية  ــراءات التعس ــف اإلج ــالل وق خ

ــة التي تزيد  ــة واألحادي غري القانوني
من معاناة املواطن ومنها اإلجراء غري 
اإلنساني برفض التعامل مع جوازات 
ــن املحافظات غري  ــفر الصادرة ع الس

املحتلة.
إىل  ــؤدي  ي ــك  ذل أن  إىل  ــت  ولف
ــني  املواطن ــل  ــفر وتحم الس ــة  صعوب
ــة وباألخص ممن  أعباء مالية إضافي
ــفر  ــة الس ــم الصحي ــيض حاالته تقت
ــذا  ــالد، وك ــارج الب ــالج خ ــي الع لتلق
ــالب االلتحاق  ــان الكثري من الط حرم
ــية  الدراس ــم  ومعاهده ــم  بجامعاته

وحرمان رجال األعمال من السفر.
ــة، الحكومة  ــر الخارجي ــا وزي ودع
ــية  الفرنس ــرشكات  وال ــية  الفرنس
ــلحة إىل  ــال بيع األس ــة يف مج العامل
ــر  والذخائ ــالح  الس ــات  مبيع ــف  وق
ــدوان، وبما  ــية إىل تحالف الع الفرنس

يسهم يف الدفع بعملية السالم.
وأكد أن الجمهورية اليمنية ترحب 
ــية  برجال اإلعمال والرشكات الفرنس
ــاً  ــن وفق ــتثمار يف اليم ــل واالس للعم
ــي، يف إطار  ــتثمار اليمن ــون االس لقان
ــرتافق  ــود البناء واالعمار التي س جه

إحالل االستقرار والسالم يف اليمن.
ــر الخارجية،  ــار نائب وزي فيما أش
ــعودية بالقيام  ــاءات الس إىل أن اإلدع
ــاه اليمنيني ما هي  ــاني تج بدور إنس
ــاوالت لتلميع صورتها يف وقت  إال مح
ــه جرائمها ضد اليمنيني،  تجاوزت في
ــت دماراً  ــالق وأحدث ــم واألخ كل القي
ــاره ملائة عام  ــد أث ــعب تمت ملجهود ش

قادمة.
ــع  املجتم ــاط  التق رضورة  ــد  وأك
ــراءات  اإلج ــن  م ــري  للكث ــدويل  ال

ــدم  تق ــي  الت ــة  اإليجابي ــوات  والخط
ــة يف صنعاء  ــلطات اليمني عليها الس
ــليط الضوء عىل حقائق ما يدور  وتس

يف األرض.
ــة إىل  ــر الخارجي ــب وزي ــت نائ ولف
ــاءات األخرية مع  ــه اللق ــمت ب ما اتس
ــام لألمم  ــاص لألمني الع املبعوث الخ
ــة باتجاه  ــة إيجابي ــدة من مرون املتح
ــي كانت  ــالم والت ــود الس ــز جه تعزي
ــي  الت ــل  بالعراقي ــدم  تصط ــت  والزال

يضعها العدوان وأدواته.
ــفري الفرنيس  ــار الس من جانبه أش
ــح  توضي إىل  ــدف  ته ــه  زيارت أن  إىل 
ــاه القضية اليمنية  موقف باريس تج
ــا أن ال حل  ــىل إيمانه ــي ترتكز ع والت
ــة وأن عملية  ــة اليمني ــكرياً لألزم عس
ــاه حكومة  ــيايس باتج التفاوض الس
ــا الجميع  ــارك فيه ــدة وطنية يش وح

هي املخرج الحقيقي لليمن.
ــل لجهود  ــالده الكام ــم ب ــد دع وأك
ــام لألمم  ــاص لألمني الع املبعوث الخ
ــيداً بموقف  ــدة إىل اليمن .. مش املتح

صنعاء وتجاوبها بشأن املفاوضات.
ــيس  الفرن ــد  الوف ــتعرض  اس ــا  كم
ــري  األخ ــس  باري ــر  مؤتم ــارات  مس
ــدة عىل  ــه املؤك ــه وتوصيات ومخرجات
ــة املوانئ  ــة الوصول لكاف أهمية حري
ــاء الحديدة وإعادة  ــها مين وعىل رأس
ــيري  ــار صنعاء ومن ذلك تس ــح مط فت
ــذا  وك ــانية  اإلنس ــة  الطبي ــالت  الرح
ــطة واملهام اإلنسانية  ــهيل األنش تس

يف البالد.

صنعاء / سبأ
ــس  ــاء أم ــاع بصنع ــش اجتم ناق
ــس الوزراء وزير املالية  ضم نائب رئي
ــري  ــويل ووزي ــني مقب ــور حس الدكت
ــؤون  والش ــامي  الش ــا  زكري ــل  النق
ــن  عبدالرحم ــور  الدكت ــة  القانوني
ــة  اليمني ــئ  املوان ــاع  أوض ــار،  املخت
ــبل الكفيلة  ــر والس ــر األحم يف البح

بتفعيل العمل فيها.
ــتعرض االجتماع الصعوبات  واس
ــر األحمر  ــئ البح ــي تواجه موان الت
ــار  ــدوان والحص ــراء الع ــة ج اليمني
واإلجراءات التعسفية التي يفرضها 
ــفن  الس ــىل  ع ــدوان  الع ــف  تحال
ــة  املحمل ــانية  واإلنس ــة  التجاري
ــة  والغذائي ــة  النفطي ــتقات  باملش

والدوائية.

ــة  إمكاني إىل  ــاع  االجتم ــرق  وتط
ــىس  عي رأس  ــاء  مين ــل  تأهي ــادة  إع
ــتلزمات  باملس ــزه  وتجهي ــي  النفط
ــات  اإلمكاني ــب  بحس ــة  الرضوري
ــفن التجارية  املتاحة الستقبال الس

النفطية.

ــرق االجتماع إىل الجوانب  كما تط
ــس  مجل ــرارات  ق ــذ  بتنفي ــة  املتصل
ــوم   رس ــل  تحصي ــأن  بش ــوزراء  ال
ــاذ  ــئ واتخ ــرة يف املوان األرايض املؤج
ــراءات القانونية بحق املخالفني  اإلج

للرشوط املتفق عليها.

نائب وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال نائب وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال 
الممثل المقيم لمفوضية شؤون الالجئينالممثل المقيم لمفوضية شؤون الالجئين

وزير الخارجية يجدد موقف المجلس السياسي وزير الخارجية يجدد موقف المجلس السياسي 
األعلى وحكومة اإلنقاذ الداعم للسالم العادل األعلى وحكومة اإلنقاذ الداعم للسالم العادل 

مناقشة أوضاع الموانئ اليمنية في البحر األحمرمناقشة أوضاع الموانئ اليمنية في البحر األحمر

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
مجلس النواب يستمع

ــاءات كان  ــة إىل أن تلك اللق ــت اللجنة الربملاني ولفت
ــر ..  ــذا التقري ــرشوع ه ــراء م ــي يف إث ــر اإليجاب ــا األث له
ــب الحكومي  ــج اجتماعاتها مع الجان ــتعرضة نتائ مس

وكذا مالحظاتها واستنتاجاتها .
ــرتكة يف تقريرها إىل  ــة املش ــارت اللجنة الربملاني وأش

التوصيات التي رأتها كخالصة لتقريرها.
ــر بعدد من  ــذا التقري ــاء املجلس ه ــد أغنى أعض وق
ــريين إىل أن  ــياق .. مش ــذا الس ــات واآلراء يف ه املالحظ
ــا وإنفاقها واضحة  ــزكاة وأوجه رصفه ــوارد ومصادر ال م

يف الرشيعة اإلسالمية وأن القانون النافذ يوضح ذلك.
ــتعراض  باس ــته  جلس ــتهل  اس ــد  ق ــس  املجل وكان 
محرض جلسته السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله 

صباح السبت القادم بمشيئة الله تعاىل.
عمليات نوعية

ــة األنباء  ــزان لوكال ــكري بجي ــدر عس ــح مص وأوض
اليمنية (سبأ) أنه تم تدمري مدرعة سعودية رشق جبل 

الدود ، مؤكداً مرصع من كانوا عىل متنها.
ــش  ــة يف الجي ــدة القناص ــدر إىل أن وح ــار املص وأش
ــتهدفت اثنني من مرتزقة الجيش  ــعبية اس واللجان الش

السعودي رشق جبل الدود.
ــعبية  ــن الجيش واللجان الش ــذت وحدات م كما نف

ــة الجيش  ــع مرتزق ــىل مواق ــة ع ــة هجومي ــس  عملي أم
السعودي يف صحراء البقع قبالة نجران.

ــة األنباء  ــران لوكال ــكري بنج ــدر عس ــح مص وأوض
ــان  ــش واللج ــن الجي ــدات م ــبأ) أن وح ــة (س اليمني
ــراء البقع  ــني للمرتزقة يف صح ــعبية هاجمت موقع الش

ادى إىل مرصع وجرح عدد من املرتزقة.
من جهة ثانية نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية 
ــاحل الغربي  أمس عملية هجومية رشق التحيتا يف الس

وتدمري ثالث آليات لقوى العدوان.
ــاء اليمنية  ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
ــبأ) أن العملية الهجومية للجيش واللجان خلفت  (س

خسائر يف عديد وعتاد املرتزقة.
ــكري بصاروخ  وأكد املصدر تدمري مدرعة وطقم عس
موجه واغتنام معدل رشاش ، كما تم تدمري آلية ثالثة يف 

العملية الهجومية رشق التحيتا.
ــن مرتزقة  ــص اثنني م ــم قن ــه ت ــدر إىل أن ــت املص ولف

العدوان يف التحيتا بجبهة الساحل الغربي.
وقنصت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية 
أمس ثمانية من مرتزقة العدوان األمريكي السعودي يف 

مديرية رصواح بمحافظة مأرب .
ــكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ)  وأكد مصدر عس
ــة يف عمليات قنص  ــن املرتزق ــة ثمانية م ــرصع وإصاب م

بمواقع متفرقة يف مديرية رصواح.
ــة  ملرتزق ــات  تجمع ــتهداف  اس إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــة محققة إصابات  ــجح بقذائف املدفعي العدوان يف املش

مبارشة .


