
0202أخبار وتقارير

الثورة /سبأ
 أكد اللقاء املوسع الذي انعقد يف أمانة العاصمة أمس 
ــادات األمانة أعىل  ــاء وقي ــبت وحرضه عقالء وحكم الس
ــتعداد الجميع للدفاع عن الساحل الغربي والتوجه  اس

إىل الجبهات.
ــد للجبهات  ــتمرار الحش ــاء إىل رضورة اس ــا اللق ودع
ــلحة كما أهاب برضورة  والتجنيد يف صفوف القوات املس
ــاط الناس  ــط يف أوس ــا التي تنش ــني والخالي ردع املرجف

لنرش اإلشاعات واألكاذيب.
ــم أمانة  وأعلن املجتمعون عن أكرب قافلة غذائية باس
ــال يف جبهات  ــنادا لألبط ــا دعماً وإس ــة وأبنائه العاصم

الساحل الغربي.
ــع  ــس لقاء موس ــة أم ــة العاصم ــد بأمان ــد عق وكان ق
ــلطة املحلية  ــال وأعضاء الس ــائخ والعق ــاء واملش للعلم
ــعار " الدفاع عن  ــت ش ــة تح ــخصيات االجتماعي والش

الساحل الغربي مسئولية الجميع" .
ــلطة املحلية بأمانة  ــذي نظمته الس ــش اللقاء ال وناق
ــو مجلس  ــاء وعض ــدد من العلم ــور ع ــة بحض العاصم
ــة  املحلي ــلطة  الس ــادات  وقي ــي  املدان ــد  خال ــورى  الش
ــاعدين ومدراء وأمناء عموم  ووكالء األمانة والوكالء املس
ــادات  ــان والقي ــاء واألعي ــائخ والوجه ــات واملش املديري
التنفيذية والشبابية وقيادات عسكرية وأمنية، الجوانب 

املتصلة باالستمرار يف رفد الجبهات بالرجال والعتاد.
ــتمرار  ــد عباد اس ــود محم ــة حم ــني العاصم ــد أم وأك
ــاحل  ــد الجبهات خاصة جبهة الس ــة يف دعم ورف األمان
الغربي وبما يعزز من ثبات وصمود املرابطني يف مواجهة 
العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا 

وإنسانا.
ــدوان خاصة  ــات ملواجهة الع ــد للجبه ــرب الحش واعت
ــن  ــد وم ــار الوحي ــو الخي ــي، ه ــاحل الغرب ــة الس جبه

ــة العاصمة  ــادة أمان ــا قي ــع به ــي تضطل ــات الت األولوي
ــية والفكرية والعلماء  ــب الثقافية والسياس ومعها النخ
ــخصيات  والش ــان  واألعي ــاء  والوجه ــني  واألكاديمي

االجتماعية.
ــتوى التضحيات التي يسطرها الجيش  ــاد بمس وأش
ــات .. وقال  ــة امليادين والجبه ــعبية يف كاف واللجان الش
ــات  ــون بجبه ــا املرابط ــا وأبناؤن ــتحق إخوانن " أال يس
ــن ثباتهم وصمودهم,  ــزة والكرامة موقفاً منا لنعزز م الع
والحشد لهم ملواجهة جربوت دول التحالف والعدوان " .
ــف والتثبيط التي  ــن األراجي ــني العاصمة م وحذر أم
ــة بهدف النيل  ــنها مرتزقة العدوان بطريقة ممنهج يش
ــرياً إىل أن حمالت التضليل  ــة الداخلية .. مش من الجبه
ــالم العدوان ومرتزقته هي  اإلعالمية التي يعمد إليها إع

ــار املتواصل يف صفوفهم  ــلهم الذريع واالنهي تغطية فش
خاصة بجبهة الساحل الغربي.

ــة الداعمة للجيش  ــوه بمواقف أبناء أمانة العاصم ون
واللجان الشعبية من خالل رفد الجبهات باملال والعتاد 
ــعب اليمني يف  ــات أبناء الش ــود وثب ــال وكذا صم والرج
ــات األمانة، إىل  ــاء مديري ــدوان .. داعيا أبن ــة الع مواجه
ــش واللجان  ــم للجي ــل الدع ــز قواف ــتمرار يف تجهي االس

الشعبية وفاًء لتضحيات الشهداء والجرحى.
ــيل ضيف الله  ــس التالحم القب ــد رئيس مجل ــا أك فيم
ــدوان من  ــىل مواجهة للع ــرص قبائل اليمن ع ــام، ح رس
ــيد لجبهات  ــائخ والوجهاء للتحش ــتمرار املش خالل اس
ــة الداخلية يف  ــك الجبه ــز تماس ــة وتعزي ــزة والكرام الع
ــتهدف  ــال مخططاته التي تس ــة العدوان وإفش مواجه

اليمن أرضا وإنسانا.
ــادة  ــول القي ــاف ح ــل إىل االلتف ــا كل القبائ ــا دع كم
ــىل وتعزيز  ــيايس األع ــة باملجلس الس ــية ممثل السياس
ــة ابتداًء من املجلس  ــات الدول تالحم واصطفاف مؤسس
ــيس النواب  ــوزراء ومجل ــس ال ــىل ومجل ــيايس األع الس

والشورى ووصوال إىل هيئات وأجهزة الدولة املختلفة.
ــي أن قبائل اليمن  ــعب اليمن ــام أبناء الش وطمأن رس
ــدق مقارعة ومناهضة العدوان إىل جانب إخوانهم  يف خن
ــداً أن القبيلة  ــعبية .. مؤك ــان لش ــال الجيش واللج أبط
ــداً ال ينضب  ــاً لجهود الدولة وراف ــتظل داعم اليمنية س

للتضحيات الوطنية.
ــن العالمة  ــة علماء اليم ــس رابط ــن جانبه دعا رئي م
ــث الناس عىل  ــن رشف الدين العلماء إىل ح ــمس الدي ش

ــال واملال ملواجهة  ــة والكرامة بالرج ــد جبهات البطول رف
ــزاة  ــس الغ ــن دن ــة م ــر األرايض اليمني ــدوان وتحري الع

واملحتلني .
ــاد  بأبع ــة  املجتمعي ــة  التوعي ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــه من جرائم  ــىل اليمن وما يرتكب ــات العدوان ع ومخطط
ــف  ــا باملواق ــي .. منوه ــعب اليمن ــق الش ــاكات بح وانته
الشعبية يف رفد الجبهات ودعم املرابطني الذين يدافعون 

عن الوطن وكرامة الشعب اليمني.
وثمن العالمة رشف الدين صمود وثبات أبناء مديريات 
ــدوان .. مؤكدا أن العلماء معنيون  األمانة يف مواجهة الع
ــؤولية يف التحشيد للجبهات خاصة يف ظل  بتحمل املس

تصعيد قوى العدوان عىل الساحل الغربي .
تخللت اللقاء قصيدة شعرية للشاعر محمد الجرف.
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سگرتريو التحرير

الــــعــــدوان دول  ــــروت  جــــب لـــمـــواجـــهـــة  األولــــــويــــــات  ــــــرز  أب ـــل  ـــاح ـــس ال لــجــبــهــات  الـــحـــشـــد  ــــاد:  الــــعــــدوانعــــب دول  ــــروت  جــــب لـــمـــواجـــهـــة  األولــــــويــــــات  ــــــرز  أب ـــل  ـــاح ـــس ال لــجــبــهــات  الـــحـــشـــد  ــــاد:  عــــب

ــاهد  مش ــس  أم ــي  الحرب ــالم  اإلع ــث  ب
ــدي الجيش واللجان  ــة لتأمني مجاه نوعي
الشعبية سلسلة جبلية يف جبهة الوازعية 

التابعة ملحافظة تعز.
املشاهد التي ينرشها املوقع الحقا بدأت 
ــم  ــع آلياته ــة م ــات املرتزق ــف لتجمع بقص
خلف السلسلة الجبلية لوادي الحناية يف 

الوازعية.
ويف أحد املشاهد تظهر آليتني محملتني 
ــود وهما تلوذان بالفرار بعد القصف  بالجن
ــان  ــش واللج ــدو الجي ــنه مجاه ــذي ش ال

الشعبية.
ــن قتىل  ــاهد جثثا م ــت املش ــا عرض كم
ــم  ــعودي يف مواقعه ــش الس ــة الجي مرتزق
ــة  ــلة الجبلي ــني السلس ــري وتأم ــد تطه بع
ــة يف الوازعية  ــدة باتجاه وادي الحناي املمت
والسيطرة عليها وتأمينها بالكامل واغتنام 

عدد من اآلليات واألسلحة.
ــة تزامنا مع  ــاهد النوعي ــي هذه املش تأت
ــا أبطال الجيش  االنتصارات التي يحققه
ــاحل  الس ــة  معرك يف  ــعبية  الش ــان  واللج

الغربي وجبهات الحدود.

اإلعالم الحربي يبث مشاهد نوعية لتأمين سلسلة جبلية في تعزاإلعالم الحربي يبث مشاهد نوعية لتأمين سلسلة جبلية في تعز منذ مطلع العام الحالي : منذ مطلع العام الحالي : 

صنعاء/سبأ
ــة  الهندس ــدة  وح ــرت  دم
ــان  ــش واللج ــكرية يف الجي العس
ــكرية  عس ــات  آلي  508 ــعبية  الش
ــتهدفت 146 تجمعا  ــة واس متنوع
ــدو بمختلف  ــكريا لقوات الع عس
ــام  الع ــع  مطل ــذ  من ــات  الجبه

الجاري.
أن  ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــدة  وح ــا  دمرته ــي  الت ــات  اآللي
ــت  توزع ــكرية  العس ــة  الهندس
ــكريا حديثا  ــىل 429 طقما عس ع
ــة وعنارصها  القتالي ــا  بتجهيزاته
و48 مدرعة أمريكية نوع اوشكوش 
ــع دبابات  ــي تي آر وأرب ومدرعة ب
بطواقمها كان آخرها دبابة إبرامز 
ــبع جرافات  ــة ميدي، وس يف جبه
عسكرية و17 آلية دعم لوجستي 

ونقل عسكري وكاسحتي ألغام.
ـــ  ــح ل ــدر يف ترصي ــار املص وأش
ــرب  األك ــب  النصي أن  إىل  ــبأ)  (س
ــة  الهندس ــدة  وح ــات  عملي ــن  م
ــكرية كان بالساحل الغربي  العس
ــة، حيث  ــابيع املاضي ــالل األس خ

دمرت خاللها 212 آلية عسكرية.
ــات  اآللي أن  ــدر  املص ــني  وب
ــي  الغرب ــاحل  بالس ــرة  املدم
ــكريا  ــت عىل 160 طقما عس توزع
و42  ــا،  وأفراده ــا  بعتاده ــا  حديث
ــي  ت (إم-أي  ــكوش  أوش ــة  مدرع
ــن  ــادة للكمائ ــة املض يف) األمريكي
ــا وأربع دبابات  واأللغام بطواقمه
ــحتي ألغام وأربع  بطواقمها وكاس

جرافات عسكرية.
ــات  ــدر إىل أن جبه ــت املص ولف

ــت  احتل ورصواح  ــوف  والج ــم  نه
ــدد عمليات  ــة يف ع ــة الثاني املرتب
ــة العسكرية حيث  وحدة الهندس
ــكرية  ــة عس ــا 128 آلي ــرت فيه دم
ــا، تليها جبهات  حديثة بطواقمه
الحدود بعدد 103 آليات عسكرية 

متنوعة بطواقمها وعتادها.
كما استهدفت وحدة الهندسة 
ــكرية  عس ــة  آلي  34 ــكرية  العس
ــطى  الوس ــة  املنطق يف  ــة  متنوع
ودمرت 23 آلية عسكرية متنوعها 
ــن  م األول  ــاع  القط ــا يف  بطواقمه

املنطقة الرشقية.
وأكد املصدر أن وحدة الهندسة 
ــكرية نفذت عمليات نوعية  العس
ــات العدو يف  وتكتيكية ضد تجمع
مختلف الجبهات محققة إصابات 
ــاة  ــا للمش ــارشة يف 146 تجمع مب
ــني واملرتزقة وفق معلومات  واملقاتل
ــتخباراتية قضت  ــات اس وإحداثي
ــوات العدو  ــىل أعداد كبرية من ق ع
ــتهدفة منها 68  يف التجمعات املس

تجمعا يف املنطقة الوسطى.

ــات  عملي أن  ــدر  املص ــني  وب
العسكرية  التجمعات  ــتهداف  اس
ــقوط عدد  ــفرت عن س ــدو أس للع
من القادة وقيادات املرتزقة أبرزهم 
ــماوي  ــد الس ــواء أحم ــزق الل املرت
ــابع  ــواء الس ــمى الل ــا يس ــد م قائ
ــري هضبان قائد  واملدعو وجه الخ
ــوف، واملدعو  ــة الج ــواء يف جبه ل
ــمى  ــا يس ــد م ــة قائ ــن دوبل حس

املقاومة التهامية.
ــال  ــات أبط ــي يف عملي ــا لق كم
ــكرية  العس ــة  الهندس ــدة  وح
ــة  ــب املرتزق ــادة كتائ ــن ق ــدد م ع
ــل  نبي ــد  العقي ــم  منه ــم  مرصعه
ــهييل والعقيد محمد املزعبي  الس
ــعري وأحد  ــات جبل ش قائد عملي

مرافقيه.
ــذه  ه أن  ــدر  املص ــح  وأوض
ــن  م ــزء  ج ــة  املعلن ــة  اإلحصائي
ــيتم  س ــرى  أخ ــات  إحصائي
ــاف  لتض ــا  ونرشه ــتكمالها  اس
الكبري  ــي  اليمن ــجل االنتصار  لس

ضد قوى الغزو واملعتدين.
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تقرير | إبراهيم الوادعي
يف تقرير دويل جديد يرصد تجارة السالح الدولية، 
ــعودية قائمة الدول املستوردة لألسلحة  تصدرت الس
والذخائر والعتاد من دول غرب البلقان يف العام 2016.
ــم  ــن األم ــب م ــد بطل ــذي أع ــر ال ــب تقري وبحس
ــالح من دول غرب البلقان  املتحدة بلغت مبيعات الس
ــن إجمايل  ــورو م ــون ي ــعودية، يف 2016، 118 ملي للس
ــالل  خ دوالر)  ــون  ملي  585.30) ــورو  ي ــون  ملي  500
ــرت منفرد يف  الفرتة املذكورة، مما جعل اململكة أكرب مش

املنطقة.
ــا  منه دول  إىل  ــالح  الس ــات  مبيع ــي  باق ــب  وتذه
ــات  والوالي ــا  وتركي ــراق  والع ــر  والجزائ ــتان  أفغانس

املتحدة.
ــادرات املنطقة  ــا يف املركز األول يف ص وحلت رصبي
ــالح يف 2016 إذ وصلت مبيعاتها إىل أكرث من 406  للس
ــون يورو،  ـــ 104.3 ملي ــنة ب ــني يورو، تلتها البوس مالي
وشغلت ألبانيا التي باعت أسلحة بقيمة 1.28 مليون 

يورو املرتبة الثالثة.
ــنة  ــا والبوس ــان (رصبي ــرب البلق ــر أن دول غ يذك
ــا)،  وألباني ــوفو  وكوس ــود  األس ــل  والجب ــا  ومقدوني
باستثناء ألبانيا كانت جزءا من يوغوسالفيا السابقة 

التي كانت مصدرا رئيسا للسالح يف العالم.
ــان  البلق ــبكة  بش ــني  صحفي ــن  م ــق  فري ــف  وكش
ــر  تقاري ــرشوع  وم  (BIRN) ــة  اإلخباري ــات  للتحقيق
ــاد(OCCRP) ، وقام هؤالء  ــة والفس ــة املنظم الجريم
ــم املتحدة، كما  ــات وتقارير التصدير لألم بتقييم بيان
ــور، وتابعوا  ــة الفيديو والص ــاهدوا املئات من أرشط ش
ــفن والطائرات، وتفحصوا عقود أسلحة  تحركات الس
وتعقبوا العديد من اإلشارات والتنبيهات لدوائر تعمل 
ــالح  ــرتي الس ــلحة، أن الدول التي تش ــارة األس يف تج
ــلحة  ــان  تقوم بإيصال تلك األس ــرب البلق من دول غ
ــوريا  ــني، وهو ما كان يحدث يف س ــا املحلي إىل حلفائه
ــالح من ارث االتحاد السوفيتي وتلك  حيث وصل الس
ــان وضبط الجيش  ــدول غرب البلق ــة حديثا ب املصنع
ــات  ــوزة املجموع ــا بح ــرية منه ــات كب ــوري كمي الس

السورية املسلحة الحليفة للسعودية واإلمارات وقطر 
يف مواجهة نظام الرئيس بشار األسد.

ــرق  وغ ــورية  الس ــة  األزم ــدة  ح ــاض  انخف ــع  وم  
ــعودية واإلمارات يف الحرب عىل اليمن، وبالتوازي  الس
ــلحة األمريكية الضخمة للسعودية  مع صفقات األس
واإلمارات وقطر ما يساوي 161 مليار دوالر، ال شك أن 
استمرار تدفق السالح من غرب البلقان يفرسه وصول 
ــن املجموعات  ــعودية م ــلحة إىل حلفاء الس تلك األس
ــوم يف اليمن عىل غرار ما كان  ــلحة التي تقاتل الي املس
ــعودي وإماراتي، وتفضل  ــوريا بدعم س يحصل يف س
ــنطن بعدم وقوع قدر  ــدول االمتثال لرغبة واش هذه ال
ــك املجموعات إال  ــي بيد تل ــالح األمريك ــري من الس كب

للرضورة. 
ــم افتتاح  ــه ت ــتقصائي فإن ــق االس ــب الفري بحس
ــام 2012، حني قامت  ــتاء ع ــلحة بدايًة يف ش خط األس
ــة بطلبيات  ــة املحمل ــالت الجوي ــن الناق ــرشات م الع
ــعودية من األسلحة والذخائر يوغوسالفية الصنع،  س
ــالع من زغرب متجهًة نحو األردن، لتنترش بعدها  باإلق
ــوريا، وربما  ــة يف س ــلحة الكرواتي ــور األوىل لألس الص
ــد ان أصبح الوضع يف  ــتمر هذا الوضع يف اليمن بع يس

سوريا يسري لصالح الحكومة السورية.
ــو والصور نرشت عىل  ــع الفريق مقاطع الفيدي وتتب

ــبكات التواصل االجتماعي، تؤكد وصول األسلحة  ش
األوروبية والذخائر إىل مقاتيل الجيش السوري الحّر، 
ــام وجبهة  ــالمية كأنصار الش وبعض الجماعات اإلس
ــش وفصائل  ــدة، وتنظيم داع ــة للقاع ــرصة التابع الن
ــرت مقاطع الفيديو  ــوريا، ويف اليمن أظه ــرى يف س أخ
حصول قوات حليفة للسعودية يف اليمن، عىل كميات 
من الذخائر واألسلحة املصدرة من دول غرب البلقان.

ــلحة يف الرشق  ــي بيني، خبري األس ويقول جرييم
 "  :Jane’s Defence Weekly ــة  صحيف يف  ــط  األوس
ــارات وتركيا إىل  ــعودية واألردن واإلم تلجأ جيوش الس
ــاة والذخائر الغربية، ومن املحتمل  رشاء أسلحة املش
ــلحة التي حصلت  ــرية من تلك األس ــات الكب أن الكمي
ــطية، سرتسل إىل حلفائها يف  عليها الدول الرشق أوس
ــوريا واليمن وليبيا"، ويتم نقل األسلحة إّما جواً أو  س

بحراً.
ــفري األمريكي يف سوريا  ــب ترصيحات الس وبحس
ــتيفن فورد، يف الفرتة بني عامي  روبريت فورد روبرت س
ــالع عىل هذا الخط التجاري  2011 و2014 وكان له اط
لنقل السالح م دول غرب البلقان إىل السعودية ودول 
ــعودية  ــار إىل أن الس ــوريا، أش ــج ومن ثم إىل س الخلي
ــة رصبية  ــادق حربي ــملت بن ــي معدات ش ــت برم قام
ــعودية  ــا يف اليمن، ويعتقد أن الس ــع إىل حلفائه الصن

ــلحة جماعات إسالمية يف املنطقة  وتركيا زودتا باألس
ــال،  يف  ــدة، وفق ما ق ــات املتح ــم الوالي ــع بدع ال تتمت
ــات مقاتلة أخرى  ــارة إىل القاعدة وداعش وجماع إش

تتصل بهما.
 ،Darko Kihalic ــش  كيهاليت ــو  دارك ــول  ويق
ــة يف وزارة  ــلحة الكرواتي ــس مديرية ترخيص األس رئي
ــف االتحاد األوروبي  ــاد، إن زغرب تلتزم بموق االقتص
ــىل أن وزارة الدفاع  ــص ع ــق تن ــاً، والوثائ ــزم قانوني املل
ــعودية وقوات الرشطة هما املستفيدان الوحيدان  الس
ــن تعيد بيعه أو  ــعودية ل ــالح. وأن اململكة الس من الس
ــالح  ــتخدام الس ــوء اس ــره، أما فيما يتعلق بس تصدي

فربما قد حصلت بعض الحاالت".
ــع تلك النظرية:  ــريو وفيلكني ال يتفقان م ولكن فال
ــة قانونياً وواضحة،  ــؤولية ملزم "لدى تلك الدول مس
أن  ــىش  يخ ــي  الت ــن  األماك إىل  ــالح  الس ــل  نق ــع  بمن
ــع القانون  ــكاب أعماٍل تتعارض م ــتعمل فيها الرت يس
ــان، واتخاذ إجراءات ملنع وصول  الدويل لحقوق اإلنس

السالح إىل مستخدمني غري رشعيني".
ــدا الدولة األوىل يف  ــارس املايض، أصبحت هولن يف م
ــلحة  االتحاد األوروبي، التي توقف عمليات بيع األس
ــي وقتل  ــل الجماع ــة القت ــىل خلفي ــعودية ع إىل الس
املدنيني يف اليمن، ويف 30 يونيو الفائت سحب مجلس 
الدولة البلجيكي مؤقتا 8 تراخيص لتصدير األسلحة 

إىل السعودية.
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــن يتواصل الع يف اليم
ــدة  ــة بالقاع ــات املتصل ــب الجماع ــن وتلع ــىل اليم ع
ــات أخرى دورا  ــة العمالقة" وتنظيم وداعش كـ "الوي
ــعودية،  ــارات والس اإلم ــح  ــة لصال املعرك ــيا يف  أساس
ــه  ــي فإن ــالح األمريك ــن الس ــرضوري م ــتثناء ال وباس
ــلحة قادمة من دول  ــليح هذه األطراف بأس يجري تس
ــع الفيديو، وال  ــات مقاط ــان، كما تظهر مئ ــرب البلق غ
ــاه حلفائها، وهي  ــنطن تج يثري ذلك األمر غضب واش
ــة التي  ــن الجرائم املروع ــالحها ع ــأي بس ــل الن تفض
ــيجري حتما  ترتكبها تلك الجماعات ، اذ تدرك انه س

فتح ملفات مالحقة قضائية دولية يوما ما.
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ــة رأس كتيب  ــة بدعم محط ــب املتصل ــاء إىل الجوان ــرق اللق وتط
باملازوت الكايف لتشغيل املحطة بطاقة توليدية أكرب.

ــدوان يف  ــد الع ــة أن تعم ــر املالي ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــد نائ وأك
استهداف األحياء السكنية وخدمات املياه والكهرباء، زاد من معاناة 
ــا أمانة  ــات األخرى ومنه ــون إىل املحافظ ــم ينزح ــني وجعله املواطن

العاصمة وحجة واملحويت وإب، وبعض مديريات الحديدة.
يف  ــانية  واإلنس ــة  الدولي ــات  املنظم ــهام  إس رضورة  إىل  ــار  وأش
ــاء التي تعد  ــن ذلك خدمة الكهرب ــات الرضورية وم ــتمرار الخدم اس
ــال املازوت  ــهيل إدخ ــات خاصة يف فصل الصيف وتس ــن الرضوري م

الخاص بتشغيل محطات الكهرباء.
ــدويل واملنظمات  ــت املجتمع ال ــويل أن صم ــح الدكتور مقب وأوض
ــن جرائم بحق أبناء  ــانية والحقوقية إزاء ما يرتكبه العدوان م اإلنس
ــادى يف جرائمه  ــل العدوان يتم ــة والحديدة خاصة، جع ــن عام اليم
ــلحة املحرمة لقتل اليمنيني وتدمري البنى  ــتخدم مختلف األس ويس

التحتية وإجبار املواطنني عىل النزوح من منازلهم ومدنهم.
ــم  ــاهمت يف تقدي ــي س ــانية الت ــات اإلنس ــود املنظم ــن جه وثم
ــود حكومة اإلنقاذ  ــي تدعم جه ــي الحديدة، والت ــاعدات لنازح املس

الوطني يف توفري الخدمات الرضورية وتطبيع الحياة يف الحديدة.
ــتمرار خدمات  ــة إىل أن اس ــؤولة األممي ــارت املس ــن جانبها أش م
الكهرباء واملياه عامل أسايس لتخفيف املعاناة والحد من النزوح من 

الحديدة إىل مناطق أخرى.
ــدت أن دعم محطة رأس كتيب باملازوت يأتي يف إطار الجهود  وأك

اإلنسانية لتوفري الكهرباء للمواطنني يف الحديدة.

حرض االجتماع رئيس املكتب الفني بوزارة املالية.
رصعى وجرحى

ــي  ــي واملدفع ــناد الصاروخ ــدة اإلس ــدر إىل أن وح ــار املص وأش
استهدفت مواقع املرتزقة خالل العملية محققة إصابات مبارشة.

وزير الصناعة: املرحلة
ــبيل النهوض االقتصادي  والذين يبذلون قصارى جهودهم يف س
ــة بفعل العدوان  ــروف االقتصادية الحرج ــالد خاصة يف ظل الظ للب
ــتنث أي منشأة أو بنية اقتصادية ويف ظل الحصار الذي  الذي لم يس

فرضته قوى االستكبار العاملي عىل بالدنا.
ــمي  من جهته أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاش
ــة الخدمية والتي بدورها  ــعب يعول الكثري عىل وزارة الصناع أن الش
ــارة من أجل  ــتبذل الجهود الجب ــني للمواطنني وس ــتكون خري مع س
ــنها  ــورات التي يش ــات والتط ــع السياس ــذا البلد خاصة م ــاء ه أبن
ــبيل خنق الشعب اقتصادياً وإذالله وتركيعه والذي لم  العدوان يف س

ولن يكون.
ــة وقطاعاتها  ــع العاملني يف وزارة الصناع ــمي جمي ودعى الهاش
ــداً عن أي  ــي املخلص بعي ــل الوطن ــاتها إىل العم ــا ومؤسس وهيئاته
ــالد عمًال  ــة العليا للب ــدم املصلح ــات ال تخ ــات أو تعصب ايديولوجي
ــام الوطن وبحجم  ــه أوال وأم ــؤولية الدينية أمام الل ــن املس ينطلق م

املخاطر والتحديات التي تواجهها البالد.


