
تقرير/ جمال محمد األشول

ــعودي عىل الشعب اليمني مرحلًة  دخل العدوان األمريكي الس
ــت رحمة  ــدوان واملرتزقة تح ــف الع ــا « قادة تحال ــدة عنوانه جدي
ــالح الجو املسري «، وقد حملت هذه املرحلة يف طياتها رسائل ما  س
ــكل معادلة الردع . وال  ــرتاتيجية وتقلب موازين القوى وتش فوق اس
ــري املعركة بكثافة ال يمكن للقيادة  ــك أن دخول سالح الجو املس ش
ــن املرحلة الجديدة  ــة ومرتزقتهما التغافل ع ــعودية واإلماراتي الس

وتداعياتها عىل العدوان والداخل يف آن واحد.
يبدو واضحاً أن الجيش واللجان الشعبية يستخدمون سياسة 
التصعيد التدريجي تنفيذاً ملقولة «معركة النفس الطويل» يف وجه 
العدوان، لذلك فإن قرار استخدام الطائرات بدون طيار بعد 3 اعوام 
ــيد عبدامللك الحوثي  ــا توعد به الس ــف عىل الحرب ، يثبت م ونص
ــكل  ــكرية بحراً وجواً وبراً ، األمر الذي ش ــن تطوير القدرات العس م
قلقاً ورعباً لدى قادة تحالف العدوان والقوات املوالية لها ، وامتالك 
ــعبية لهذا النوع من السالح القادر عىل تغيري  الجيش واللجان الش

موازين الحرب.
ــارك املقبلة عىل األرض؟  ــماء يف املع ــا هو موقع معادالت الس  فم
ــري» يف رحلته إىل  ــالح الجو املس ــائل التي حملها «س وما هي الرس

عدن املحتلة ؟ 
ــن رسد مقدمة  ــائل والدالالت البد م ــل الدخول يف رشح الرس قب
ــتهداف مقر قيادات تحالف  نعرض من خاللها تفاصيل عملية اس
ــارات كبرية  ــوع انفج ــي ادت إىل وق ــدن والت ــة بع ــدوان يف الربيق الع
ــماعهم دوي انفجار كبري يف املوقع  ــهود عيان بس ــب افادة ش بحس

املستهدف .
الناطق الرسمي باسم القوات الجوية، العميد عبدالله الجفري 
ــكرية، وأيضاً غريت  ــد أمن هذه العملية غريت قواعد اللعبة العس اك
ــارك ، موضحاً أن  ــالل املرسح العملياتي للمع ــرتاتيجية من خ االس

ــكرية يمنية  ــرب كوادر عس ــار جاءت ع ــرات بدون طي ــر الطائ تطوي
ــد املعركة،  ــذه املعادلة عىل صعي ــتطاعوا أن يغريوا ه ــة، اس خالص
ــادة التحالف لم  ــالة، تؤكد أن قي ــتطاعوا أن يوصلوا رس ــاً اس وأيض

تكن يف مأمن اليوم، وعليهم أن يعيدوا حساباتهم .
ــتهداف مقر قيادات تحالف العدوان يف الربيقة بعدن  عملية اس
ــيطرة التحالف ، بمثابة  ــدن الخاضعة لس ــرة األوىل وضعت ع ، للم
رساله للسعودية واإلمارات ، مفادها  «أن تحركاتكم وتجمعاتكم لن 

تكون بعد اليوم يف مأمن»، وأن عليكم اعادة حساباتكم « .
رسائل ودالالت

ــدوان يف الربيقة  ــادات تحالف الع ــتهداف مقر قي ــكل اس لقد ش
ــرب، ومعادلة ردع  ــرة األوىل ، عالمة فارقة يف مجرى الح ــدن ، للم بع

جديدة ، وحملت العملية يف طياتها رسائل ودالالت عدة أبرزها:
ــدر الدين الحوثي  ــيد عبدامللك ب أوًال: التهديد الذي أطلقه الس
ــف باملنظومات  ــيفاجئ دول التحال ــد تحالف العدوان ، بانه س ض

ــتوى الطائرات  ــورة، وحتى عىل مس ــة واملتط ــة الحديث الصاروخي
ــد بمثابة اعالن عن  ــار ، يثبت ما وعد به ، ويع ــرية من دون طي املس

معادالت وموازين قوى جديدة لهزيمة تحالف العدوان .
ــا جغرافيا معينة ،  ــاملة ال تحدده ــاً: املعركة مع العدوان ش ثاني
ــتحرر من الغزاة ، فيما  ــدن وباقي املحافظات املحتلة س فمدينة ع
وضعت قيادة تحالف العدوان والقوات املوالية له املوجودة يف عدن 
وباقي املحافظات او العمق السعودي واإلماراتي وأي دولة مشاركة 
ــري قلق ورعب  ــالح الجوي وهو ما يث ــت نريان الس ــدوان  ، تح يف الع

التحالف كونهم وقعوا يف دائرة استهداف سالح الجو املسري .
ثالثاً: تطوير القدرات العسكرية للجيش واللجان الشعبية جواً 
ــا قائد الثورة ،  ــادالت الجديدة التي يثبته ــراً وبحراً ونتيجة املع وب
ــدرات تقنية متطورة  ــدون طيار املعركة بق ــا دخول الطائرات ب منه
ــقاطها ، يمثل  ــافها او اس وحديثة ال تتمكن رادارات العدو من اكتش
ــة تعدد  ــوم يف معادل ــردع، إىل الهج ــاع يف توازن ال ــن الدف ــال م انتق

ــالل األرض  ــس الحت ــة الجذر املؤس ــيعها ملواجه ــات وتوس الجبه
والعدوان .

ــالح الجو املسري  رابعاً: ال يمكن لتحالف العدوان أن يتجاهل س
ــق قادة العدوان  ــي نفذها مما يثري رعب وقل ــور والرضبات الت املتط
ــت من فراغ،  ،وهو ما أكدت مرة أخرى أن تهديدات قائد الثورة ليس
ــّري مجرى  ــآت» يمكن أن «تغ ــتحمل «مفاج ــة س ــام املقبل وأن األي

الحرب»، وفق ما توّعدت به قوات الجيش واللجان.
ــاد  ــه ابع ــري ل ــو املس ــالح الج ــري يف س ــر الكب ــاً : التطوي خامس
ــر التي تهدد  ــد كأكرث املخاط ــار إليها ببناٍن مرتع ــرتاتيجية ُيش اس
ــم خربات  ــن بينها تراك ــون م ــد يك ــي وق ــا العدوان ــكا وتحالفه أمري
ــة ، رغم فارق  ــعبية عىل أرض املعرك ــدرات الجيش واللجان الش وق
ــتية التي تمتلكها 17 دولة اجنبية  ــكرية واللوجس االمكانات العس

وعربية من دول العدوان برتسانتها وجيوشها ومرتزقتها .
ــاً: فرض مرحلة جديدة من اختبار اسرتاتيجية «النفس  سادس
ــت بدّقة عالية،  ــالح والتوقي ــل»، حيث اختارت الهدف والس الطوي
ــوات الجيش واللجان  ــي أرادت إيصالها ق ــالة الت ــك أن الرس وال ش

الشعبية لتحالف العدوان قد وصلت. 
ــان وزيرها ، أن االيام القادمة  وعندما تعلن وزارة الدفاع عىل لس
ــعودية واإلمارات «،  ــتحمل مفاجآت كبرية تكون مزلزلة عىل الس س

يعني أن قادة العدوان باتوا تحت مرمى «الطائرات بدون طيار» .
 اما ملخص النتائج التي ستحكم املرحلة الجديدة ، فهي براينا 
ــهد العام لقواعد االشتباك معسكر الدفاع  ــكل انقالبا يف املش ستش
ــكر العدوان ، حيث ستجد قوى العدوان نفسها و قد خرست  ومعس
ــارق االمكانيات  ــوق الجوي برغم ف ــرب يف التف ــة التهديد بالح ورق
ــعت من اليمن  ــرتاتيجي توس ــكرية، و الزمت بمعادلة ردع اس العس
ــبة  ــا اإلماراتي جوا مع الرب طبعا بالنس ــعودي وربم إىل العمق الس
ــت بدول  ــربى لحق ــرتاتيجية ك ــائر اس ــذا خس ــعودية ، و يف ه للس

العدوان اوال وأمريكا ثانياً .

02أخبار وتقارير

صنعاء/سبأ
ــة  ــاع بصنعاء أمس برئاس ــس اجتم ناق
ــؤون الخدمات  ــوزراء لش ــس ال ــب رئي نائ
ــد، أوضاع وزارة  ــود عبدالقادر الجني محم
ــؤون  ــم ش ــة لتنظي العام ــة  ــل والهيئ النق

النقل.
وتطرق االجتماع الذي ضم وزير النقل 
ــاعد  ــام املس ــني الع ــامي واألم ــا الش زكري
ــب  ــادي، ونائ ــى اله ــوزراء يحي ــة ال لرئاس
وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني املداني، 
ــؤون  ــم ش ــة لتنظي ــة العام ــس الهيئ ورئي
النقل وليد الوادعي..إىل الجوانب املتصلة 
ــائل  ــوم عىل وس ــكالية تحصيل الرس بإش
ــري قانونية من قبل جهات  النقل بصورة غ

لم يخول لها القانون التحصيل.
ــس الوزراء  ــاع أكد نائب رئي ويف االجتم
دور  ــل  تفعي ــة  أهمي ــات  الخدم ــؤون  لش
ــل،  النق ــؤون  ش ــم  لتنظي ــة  العام ــة  الهيئ
ــدن  ــل امل ــل داخ ــات النق ــني خدم وتحس
ــني الهيئة  ــيق ب ــات بالتنس ــني املحافظ وب

والسلطات املحلية.
ــيق  ــدد عىل رضورة التكامل والتنس وش
ــكالية  إش ــل  لح ــات  الجه ــف  مختل ــني  ب
ــوم  التداخالت، خصوصاً يف تحصيل الرس
ــوط الطويلة  ــل يف الخط ــائل النق عىل وس

وحافالت الركاب يف املدن الرئيسية.
ــوزراء إىل أن هذه  ــس ال ــت نائب رئي ولف
ــز  تعزي ــتدعي  تس ــتثنائية  االس ــة  املرحل
ــادت  ــكاالت التي س ــل اإلش ــل وح التواص
ــة  املاضي ــرتة  الف يف  ــيس  املؤس ــل  العم
ــام وفقاً  ــاز امله ــام إنج ــاً أم ــكلت عائق وش
أو  وزارة  ــكل  ل ــة  القانوني ــات  لالختصاص

مؤسسة حكومية.
ــوم  ــرادات والرس ــل اإلي ــال " تحصي وق
ــم  ــول له ــري املخ ــخاص غ ــل األش ــن قب م

ــام،  الع ــال  للم ــم  املنظ ــب  النه ــة  بمثاب
ــي يجب رسعة اتخاد  وإحدى الجرائم الت
ــة وإحالة مرتكبيها إىل  اإلجراءات القانوني

الجهات املختصة".
وأشاد الجنيد بجهود قيادة وزارة النقل 
ــة يف تفعيل أداء الوزارة والهيئات  امللموس
ــدث األنظمة يف  ــا، واعتماد اح ــة له التابع

مراقبة األداء املايل واإلداري.
ــب رئيس  ــر النقل بنائ ــب وزي ــا رح فيم
ــؤون الخدمات بزيارته للوزارة  الوزراء لش
ــتوى تنفيذ  ــري العمل ومس لالطالع عىل س
ــات التي تعيق  الخطط والربامج والصعوب

عملها يف مختلف مجاالت النقل.
ــامي أن وزارة النقل  ــح الوزير الش وأوض
تعمل وفقا لربامج تم اإلعداد لها منذ بدية 
ــاريع تطويرية  العام الجاري متضمنة مش
تهدف إىل تقديم أفضل الخدمات يف مجال 

النقل.
ــات والهيئات  ــوزارة واملؤسس وبني أن ال
ــا  فرضه ــات  صعوب ــه  تواج ــا  له ــة  التابع
ــئ  للموان ــارش  املب ــتهدافه  واس ــدوان  الع
البحرية واملنافذ الربية واملطارات الجوية.

ــات تكمن يف  ــار إىل أن ابرز الصعوب وأش
ــي تعيق عمل  ــة الت ــالت االزدواحي التداخ

ــؤون النقل الربي  الهيئة العامة لتنظيم ش
يف عملها امليداني للنقل الخفيف والثقيل 
ــات والتحصيالت غري  يف مختلفة املحافظ
ــات غري  ــض الجه ــل بع ــن قب ــة م القانوني
ــع البالد جراء  ــتغل وض املخولة والتي تس

العدوان.
ــار رئيس الهيئة العامة لتنظيم  فيما أش
ــة تعمل  ــربي إىل أن الهيئ ــل ال ــؤون النق ش
وفقا لقوانني ولوائح بهدف تطوير وتنظيم 
ــات  محافظ ــف  مختل يف  ــربي  ال ــل  النق

الجمهورية.
ــة لها فروع  ــت الوادعي إىل أن الهيئ ولف
ــالمة أمن  ــهيل وس ومكاتب تعمل عىل تس
الركاب وتنظيم مختلف أنواع النقل الربي.

ــرض  ــات تف ــض الجه ــار إىل أن بع وأش
رسوماً عىل الناقالت املختلفة بطريقة غري 
ــوزارة والهيئة أي صلة ..  قانونية وليس لل
ــذارات وتحذيرات  ــه تم عمل إن الفتا إىل أن

لهذه الجهات ولم يعمل بها.
ــب  ــب نائ ــر مكت ــاع مدي ــرض اإلجتم ح
ــن  ــؤون الخدمات محس رئيس الوزراء لش
ــد  ــل محم ــر النق ــار وزي ــة، ومستش الدول

عبدالله الوادعي.

صنعاء/سبأ
ــته أمس  ــس النواب يف جلس ــتمع مجل اس
ــيل  ــى ع ــس األخ يحي ــس املجل ــة رئي برئاس
ــرتكة  ــزء من تقرير اللجنة املش الراعي إىل ج
ــتورية والقانونية وتقنني  ــؤون الدس ــن الش م
ــالمية والعدل واألوقاف  أحكام الرشيعة اإلس
ــأن مرشوع قانون مكافحة  والدفاع واألمن بش

اإلرهاب.
حيث أشار التقرير إىل أهمية مرشوع قانون 
ــار أن اإلرهاب ظاهرة  ــة اإلرهاب باعتب مكافح
ــاهم يف  ــة تعاني منه كثري من الدول وس عاملي
ــتقرار، وترجع جذوره إىل  ــة األمن واالس زعزع
ــلوك  ــب اتجاهات وس ــباب متعددة حس أس
ــائل  ــتخدامهم لوس اإلرهابيني وأهدافهم واس

وأساليب مختلفة يف تنفيذ جرائمهم.
وتضمن التقرير ملخصاً موجزاً عن ظاهرة 
ــذة ملواجهته من  ــاب، واإلجراءات املتخ اإلره
ــة واإلقليمية  ــاد املؤتمرات الدولي ــالل انعق خ
ــات اإلقليمية  ــذه الظاهرة واإلتفاقي لبحث ه
والدولية التي تم وضعها والتي تجرم األعمال 
ــة  ملكافح ــدويل  ال ــاون  التع ــذا  وك ــة  اإلرهابي
ــا اليمن واملتضمنة  ــاب والتي وقع عليه اإلره
ــس التعاون يف مجال تدابري وضع  تحديد أس
مكافحة الجرائم اإلرهابية والتعاون يف مجال 
ــربات  الخ ــادل  وتب ــات  والتحري ــات  املعلوم

وتسليم املجرمني واإلنابة القضائية.
ــن معاناة  ــا ع ــر رشح ــن التقري ــا تضم كم
ــة  ــال اإلرهابي ــاب واألعم ــراء اإلره ــن ج اليم
التي أرضت وترض بمصلحة اليمن واليمنيني 
ــي تجرم  ــن القوانني الت ــاً س ــذي كان لزام وال
ــا، إضافة  ــة وتحدد عقوبته ــال اإلرهابي األفع
ــة التي  ــات الدولي ــات اإلتفاقي إىل أن مقتضي
أنضم إليها اليمن يف مجال مكافحة الجريمة 

ــكل عام ومكافحة اإلرهاب بشكل خاص،  بش
ــتدعي مواءمة هذه اإلتفاقيات بالقوانني  يس

الوطنية.
ــي  الت ــط  الضواب إىل  ــر  التقري ــت  ولف
استخدمتها اللجنة يف تعديل املرشوع، حيث 
أعادت اللجنة ترتيب مواده وأعادت تصنيفه، 
ــاب وضبطه بحيث  ــادت تعريف اإلره كما أع
ــا ينطوي عىل اثره  ــوي صفة هذا الجرم وم يق

من خطر جسيم عىل األرواح أو األموال أو ما 
سوى ذلك أو تعريضه ألمن املجتمع ووحدته 

أو مؤسساته للخطر الجسيم.
ــوء  ــرشوع يف ض امل ــل  تعدي ــة  اللجن ورأت 
ــال التي  ــراج األفع ــة يف إخ ــط املتمثل الضواب
ــون أو تحريض  ــاعدة أو ع ــوي عىل مس تنط
ــم اإلرهابية  ــداد الجرائ ــن ع ــاب م ــىل اإلره ع
ــم مختلفة  ــا باعتبارها جرائ ــة عليه واملعاقب

ــا مرتبطة به، وكذا  عن العمل اإلرهابي ولكنه
ــون جامعاً  ــاب حتى يك ــط تعريف اإلره ضب
ــدود  ــط ح ــه ضب ــىل أساس ــن ع ــاً، يمك مانع
ــى ال تختلط بغريها،  ــم اإلرهابية، حت الجرائ
ــا،  ــس منه ــا لي ــم م ــا بحك ــس حكمه أو يلتب
ــيس أو تكوين أو  ــة تأس ــني جريم ــل ب والفص
ــي وبني جريمة  ــم إرهاب ــاء تنظي إدارة أو إنش
ــم  التنظي ــك  ذل إىل  ــام  االنضم أو  ــاق  االلتح
ــتقلة لها  ــل كل حاله منهما يف مادة مس وجع
ــع عقوبة جنائية  ــاص بها، ووض حكمها الخ
واحدة للجرائم اإلرهابية وجعل تلك العقوبة 
ــوان  ــت عن ــدة وتح ــادة واح ــة يف م منضبط
ــار  (عقوبة الجرائم اإلرهابية) فضال عما أش
ــرتكة  ــا قامت به اللجنة املش ــه التقرير مم إلي

من تعديل للمرشوع.
ــتكمال  اس ــواب  الن ــس  مجل ــيواصل  وس

استعراض التقرير يف جلسة قادمة .
ــته  جلس ــتهل  اس ــد  ق ــس  املجل وكان 
ــره،  وأق ــابق  الس ــرضه  مح ــتعراض  باس
ــات أعماله  ــد جلس ــس عق ــيواصل املجل وس

اليوم بمشيئة الله تعاىل .
ــؤون  لش ــة  الدول ــر  وزي ــة  الجلس ــرض  ح
ــيل  ــور ع ــورى الدكت ــواب والش ــيس الن مجل

عبدالله أبو حليقة.

ــة اإلرهاب ــون مكافح ــروع قان ــة مش ــدأ مناقش ــان يب ــة اإلرهابالبرلم ــون مكافح ــروع قان ــة مش ــدأ مناقش ــان يب البرلم
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  *
ــرب  غ ــة  للمرتزق ــات  تجمع
ــرح  وج ــرصع  وم ــديس  الس
ــعوديني بينهم قادة  عسكريني س

وضباط
* قصف مدفعي يدك تجمعات 
يف  ــعودي  الس ــش  الجي ــة  مرتزق

صحراء البقع
ــلل عىل  ــة تس ــال محاول * إفش
ــرصع وإصابة  ــة أضيق وم منطق
ــش  الجي ــة  مرتزق ــن  م ــدد  ع

السعودي
عسري:

ــات مرتزقة  ــتهداف تجمع * اس
ــة منفذ  ــعودي قبال ــش الس الجي

علب بقذائف املدفعية
جيزان:

ــناد املدفعي تدك  * وحدة اإلس
ــعوديني  الس ــود  للجن ــات  تجمع
ــل  جب ــات  رقاب يف  ــم  ومرتزقته

جحفان

االحد 2018/7/8         

الساحل_الغربي:

ــع  التاب ــيش  األبات ــريان  ط  *
ــة  مرتزق ــتهدف  يس ــدوان  للع
ــا  التحيت ــراف  أط يف  ــوب  الجن
ــقوط  وس ــي  الغرب ــاحل  بـالس
يف  ــى  والجرح ــىل  القت ــرشات  ع

صفوفهم
ــة  منظوم ــتهداف  اس  *
ــدو  للع ــكرية  العس ــاالت  االتص
ــرة لرصد  ــارات عدة جاءت ثم بغ

دقيق
الجوف:

ــان  ــش واللج ــدو الجي * مجاه
ــىل  ع ــارة  إغ ــذون  ينف ــعبية  الش
ــة  الغرف يف  ــة  املرتزق ــع  مواق
ــراق  وإح ــري  وتدم ــوب  بـاملصل
ــقوط  مواقعهم وتحصيناتهم وس

قتىل وجرحى يف صفوفهم
تعز:

ــع  املواق ــن  م ــدد  ع ــري  تطه  *
ــالل  ــة خ ــرق الوازعي ــوب مف جن
عملية هجومية للجيش واللجان 
ــة  املرتزق ــع  ــىل مواق ــعبية ع الش
يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  وس

صفوفهم
ــة العدوان  ــراق آلية ملرتزق * إح
ــان  واللج ــش  الجي ــة  بقناص

الشعبية شمال مثلث الوازعية
األجهزة_األمنية:

* القبض عىل عميلني جندهما 
ــع إحداثيات مخازن  العدوان لرف

السالح يف عدد من املعسكرات

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:

• غارتان عىل منطقة البقع

تعز:

• 10 شهداء وجرحى معظمهم 
ــة أحد  ــىل مزرع ــارة ع ــال بغ أطف
املواطنني بمنطقة شعب الداخل 

بمديرية خدير

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

الجنيد: تحصيل اإليرادات من قبل أشخاص الجنيد: تحصيل اإليرادات من قبل أشخاص 
غير مخولين بمثابة نهب منظم للمال العامغير مخولين بمثابة نهب منظم للمال العام

في اجتماع لها برئاسة مقبولي:في اجتماع لها برئاسة مقبولي:

ــوزراء وزير  ــد نائب رئيس ال أك
ــني مقبويل أن  املالية الدكتور حس
ــة وهامة  ــة الراهنة مفصلي املرحل
ــعب  للش ــايل  النض ــخ  التاري يف 
ــوى العدوان  ــي وتصديه لق اليمن
ــن  الذي ــم  ومرتزقته ــالل  واالحت
ــة وعملوا  ــازر املروع ــوا املج ارتكب
ــي  ــاد الوطن ــري االقتص ــىل تدم ع

بكافة الوسائل.
ــور مقبويل خالل  ــار الدكت وأش
ــاع ضم وزير  ــه أمس الجتم ترؤس
ــد الوهاب  ــة والتجارة عب الصناع
ــة  ــاء لجن ــدورة، وأعض ــى ال يحي
ــي،  األجنب ــد  والنق ــات  املدفوع
ــة  وجمعي ــوك،  البن ــة  وجمعي
ــني، وتجار املواد  ــني اليمني الرصاف
النفطية..  ــتقات  واملش األساسية 
ــدي  مه ــس  الرئي ــات  توجيه إىل 
املشاط برضورة عقد االجتماعات 
ــع الجهات والوزارات  املتواصلة م
ــة والقطاع الخاص لتدارس  املعني
مستجدات األوضاع االقتصادية، 
ــة ملواجهة  ــل التدابري الالزم وعم
ــدوان للتالعب  ــعي مرتزقة الع س
ــعار الرصف، وطبع املزيد من  بأس
ــة املخالفة للقانون  العملة املحلي
ــار اقتصادي  ــدف إحداث انهي به

وزيادة معاناة اليمنيني.
ــذي  ال ــاع  االجتم ــالل  وخ
ــري  توف ــة  آلي ــة  ملناقش ــص  خص
ــوق املحلية من  ــات الس احتياج
ــتقات  واملش ــية  األساس ــواد  امل
ــة، والدور الوطني للبنوك  النفطي

ــتقرار  اس ــم  دع يف  ــني  والرصاف
ــور مقبويل  ــب الدكت ــة.. رح العمل
ــه  ل ــاً  متمني ــة  الصناع ــر  بوزي
ــدداً عىل  ــه.. مش ــق يف عمل التوفي
ــز الرشاكة مع القطاع  أهمية تعزي
ــه  ــام ب ــذي ق ــدور ال ــاص وال الخ
ــذ بدء  ــوي من ــاع الحي ــذا القط ه

العدوان.
أن  ــويل  مقب ــور  الدكت ــد  وأك
ــن  ل ــي  الوطن ــاذ  اإلنق ــة  حكوم
ــة العمل  ــداً يف خلق بيئ ــو جه تأل
ــاع الخاص،  ــام القط ــبة أم املناس
ــكاالت  واالش ــات  الصعوب ــل  وح
ــزز من  ــا يع ــب، بم ــذا الجان يف ه
ــال  وإفش ــادي  االقتص ــود  الصم

مخططات العدوان ومرتزقته.
ــات  ــة املدفوع ــح أن لجن وأوض
ــهر  ــتة األش ــالل الس ــت خ حرص
املاضية عىل التنسيق مع مختلف 
ــاع  القط ــك  ذل يف  ــا  بم ــات  الجه
للمحافظة عىل استقرار  الخاص 
سعر الرصف للعملة املحلية، كما 
ــة طلبات  ــاً بجدول ــتقوم حالي س
ــد  وتحدي ــة  املصارف ــات  وعملي
ــية  ــات الرشاء للمواد األساس أولي

يف هذه املرحلة.
ــد وزير الصناعة  من جانبه أك
ــاع لجنة  ــة اجتم ــارة أهمي والتج
ــال  رج ــاركة  ومش ــات  املدفوع
ــرارات  ق يف  ــني  الوطني ــال  األعم
اللجنة بما يضمن اتخاذ التدابري 
ــات  التحدي ــة  ملواجه ــة  الالزم

االقتصادية.

ــاع  للقط ــكر  الش ــن  ع ــرب  وع
ــذي فضل  ال ــاص والتجاري  الخ
ــود يف الوطن، وكان له الدور  الصم
ــواد  ــف امل ــري مختل ــرز يف توف األب

والسلع.
وزارة  ــرص  ح ــدرة  ال ــد  وأك
ــذاء  الغ ــني  تأم ــىل  ع ــة  الصناع
ــعار املناسبة، وأن  للمواطن باألس
ــة كافية  ــات املخزون ــون الكمي تك
ــاً التجار إىل  ــدة.. داعي ــرتة جي لف
ــؤولية الوطنية يف  استشعار املس

هذه املرحلة.
وقد اثري االجتماع بمداخالت 
ــن  الذي ــن  الحارضي ــات  ومناقش
ــورات  ــن التص ــد م ــوا العدي طرح

والرؤى االقتصادية.
إىل  ــاع  االجتم ــص  وخل
ــن  م ــرتكة  مش ــة  لجن ــكيل  تش
ــي  وجمعيت ــات،  املدفوع ــة  لجن
ــلع  البنوك والرصافني، وتجار الس
ــة  ــتقات النفطي ــية واملش األساس
ــزي اليمني،  ــإرشاف البنك املرك ب
ــات رشاء  ــد أولوي ــة وتحدي لدراس
ــري  ــة توف ــة وآلي ــلع الرضوري الس

االعتمادات لها.
ــل  الوكي ــاع  االجتم ــرض  ح
ــد  أحم ــة  املالي ــوزارة  ب ــاعد  املس
ــي  الفن ــب  املكت ــس  ورئي ــر،  حج
بوزارة املالية، ومدير اتحاد الغرف 
ــد  محم ــة  والصناعي ــة  التجاري

قفله.
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ــري األداء باملحافظة وما  فيما تطرق املحافظ الحباري إىل س
يتم تنفيذه من مشاريع يف مجال الطرق كونها الرشيان الرئييس 

ألبناء املحافظة.
ــني مستوى  وأكد الحرص عىل بذل املزيد من الجهود لتحس
ــن الوطن وأمنه  ــات للدفاع ع ــد الجبه ــتمرار يف رف األداء، واالس

واستقراره.
ــاط رئيس املجلس السيايس  إىل ذلك ناقش األخ مهدي املش
ــع نائب وزير الخدمة املدنية والتأمينات عبدالله  األعىل أمس م

املؤيد، سري العمل بالوزارة وخططها للفرتة القادمة.
ــز االنضباط  ــة تعزي ــة آلي ــاء مناقش ــالل اللق ــا جرى خ كم
ــة بالتغلب عىل  ــبل الكفيل ــات الدولة والس ــي يف مؤسس الوظيف
ــل األوضاع الراهنة التي  ــات التي تواجهها الوزارة يف ظ الصعوب

يمر بها الوطن.
وتطرق اللقاء إىل الجوانب املتصلة بما أنجزته وزارة الخدمة 
ــن االزدواج الوظيفي،  ــورة والحد م ــا يتعلق بالبصمة والص فيم

واإلجراءات الهادفة لتحسني مستوى األداء بالوظيفة العامة.
ــع  ــعار الجمي ــة استش ــىل أهمي ــاط ع ــس املش الرئي ــد  وأك
ــة التي يمر بها الوطن  ــؤولية خاصة خالل املرحلة الراهن للمس

جراء استمرار العدوان والحصار.
وأشاد رئيس املجلس السيايس األعىل بجهود وزارة الخدمة 
ــة من خالل  ــح األوضاع الوظيفي ــات يف تصحي ــة والتأمين املدني
ــة يف هذا  ــن نتائج ملموس ــم تحقيقه م ــورة وما ت ــة والص البصم

الجانب.
ــىل تعزيز  ــة املدنية الحرص ع ــر الخدم ــا أكد نائب وزي فيم

مستوى األداء وتصحيح كشف الراتب من اإلزدواج الوظيفي.

تكتل األحزاب
ــية  ــل األحزاب السياس ــة التنفيذية لتكت ــت الهيئ وطالب
ــه، مجلس األمن  ــدوان يف الوقت نفس ــة املناهضة للع اليمني
ــدار قرار  ــلطتها وإص ــة س ــة األممية بممارس ــدويل والهيئ ال

يقيض بوقف العدوان ورفع الحصار املفروض عىل بالدنا.
وحملت املسؤولية القانونية واألخالقية للمبعوث األممي 
يف توضيح ما توصل إليه وعرضه عىل أعضاء مجلس األمن.

تطهري وتأمني
وذكر املصدر أن الجيش واللجان الشعبية دمروا مدرعة للغزاة 

واملرتزقة بصاروخ موجه يف جبهة الوازعية.
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــن مرتزقة الع ــك لقي عدد م إىل ذل
ــىل مواقعهم يف  ــرون يف عملية نوعية ع ــس وجرح آخ ــم أم مرصعه

مديرية املصلوب بمحافظة الجوف.
ــعبية نفذوا  ــكري أن الجيش واللجان الش ــح مصدر عس وأوض
ــالن  ــكر الس ــمال غرب معس ــة عىل مواقع املرتزقة ش ــة نوعي عملي

أسفرت عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم .
وأشار املصدر إىل اغتنام أسلحة بعد فرار املرتزقة من مواقعهم.
ــعبية أمس زحفاً ملرتزقة  ــد أبطال الجيش واللجان الش كما ص
العدوان األمريكي السعودي باتجاه منطقة املدفون يف جبهة نهم .
ــن املرتزقة خالل  ــرصع وإصابة عدد م ــكري م وأكد مصدر عس

التصدي لزحفهم باتجاه القتب واملدفون يف نهم .
انتهاكات العدوان

ــن  ــني م ــن املواطن ــدد م ــه ع ــرض ل ــا تع ــارت إىل م وأش
ــجون الرسية  ــان يف الس ــوق اإلنس ــافرة لحق ــاكات س انته

التابعة لتحالف العدوان.
ــر مكتب األمم  ــان مدي ــلمت وزيرة حقوق اإلنس ــد س وق
ــول رصد  ــاً ح ــانية ملف ــئون اإلنس ــيق الش ــدة لتنس املتح
ــاني ملحافظة الحديدة واملعاناة  االنتهاكات والوضع اإلنس
ــكرية يف  العس ــات  العملي ــتمرار  ــراء اس ــم ج ــي تتفاق الت
ــات الدولية  ــتمرار صمت املنظم ــتغربة اس الحديدة .. مس

والحقوقية.
ــيق  ــم املتحدة لتنس ــب األم ــرب مدير مكت ــن جانبه ع م
ــتمرار النزوح وما لذلك  ــانية عن أسفه الس الشئون اإلنس

من تبعات.
ــا باملنارصة لفتح املطارات  ــال " نحن نواصل نداءاتن وق
ــة الجوانب  ــيتم متابع ــعب اليمني وس ــاء معاناة الش وإنه

ذات العالقة بالشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة ".
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