
ــانية  ــة لإلغاثة اإلنس ــة الوطني ــنت الهيئ دش
ــة الحديدة أمس الجمعة املرحلة األوىل  بمحافظ
ــة للنازحني من  ــاعدات اإليوائي ــع املس ــن توزي م

الساحل الغربي إىل مديرية بيت الفقيه .
ــس رئيس فرع  ــي رئي ــر الرازح ــد األخ جاب وأك
ــانية يف الحديدة  ــة لإلغاثة اإلنس الهيئة الوطني
ــرش  ــن ف ــون م ــة تتك ــة ايوائي ــع 1400 حال توزي
وبطانبات وادوات مطبخ وخشب لألرس النازحة  
اىل مديرية بيت الفقيه من منطقة الجاح والقرى 
املمتدة عىل الساحل الغربي بمحافظة الحديدة 

واوضح الرازحي أن عدد النازحني إىل مديرية 
ــن مختلف قرى  ــغ 3500 أرسة م ــه بل ــت الفقي بي

الرشيط الساحيل .
كما أكد األمني العام للمجلس املحيل بمديرية 
ــتقبال  ــيخ محمد عبده كيال اس بيت الفقيه الش
ــة من كل  ــه 3500 أرسة نازح ــة بيت الفقي مديري
ــزال النزوح  ــاحل الغربي وغريه والي مناطق الس

مستمرا والعدد يف ازدياد.
ــات والجمعيات  ــا األمني العام كل املنظم ودع
ــوال  األم رؤوس  ــاب  وأصح ــار  والتج ــة  الخريي

ــع النازحني  ــاون م ــري إىل التع ــل الخ ــع أه وجمي
الواصلني إىل املديرية ومساندتهم  لتثبت للعالم 

أن جميع اليمنيني إخوة ومرتاحمون وصامدون
ــة  ــكرهم للهيئ ــن ش ــون ع ــرب النازح ــد ع  وق
ــىل الجهود التي  ــانية ع ــة لإلغاثة اإلنس الوطني
ــن من أبناء  ــواء النازحني املترضري ــا إلي يبذلونه
ــاكنهم  ــن رشدوا من مس ــاحيل الذي الرشيط الس
ــعودي وأذنابه من  ــدوان األمريكي الس جراء الع
ــي  ــاحل الغرب ــتهدف الس ــذي يس ــني, ال املنافق

خاصة واليمن عامة.
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0303 أخبار وتقارير

حجة/سبأ
ــيق  ــة إلدارة وتنس ــة الوطني ــرع الهيئ ــر ف ــش مدي ناق
الشؤون اإلنسانية ومواجهة الكوارث عالن عيل فضائل 
ــب املجلس  ــمالية بمكت ــة الش ــر املنطق ــع مدي ــس م أم
ــطة واملشاريع  ــحاق أوكو، األنش الرنويجي لالجئني إس

التي ينفذها املجلس باملحافظة.
ــب التخطيط  ــر مكت ــم مدي ــاء الذي ض ــرق اللق وتط
ــي، إىل  ــن امللحان ــة عبدالرحم ــدويل بحج ــاون ال والتع
ــمل  ــس الرنويجي لتش ــطة املجل ــيع أنش ــة توس إمكاني

معظم مديريات املحافظة .
ــاح  ــي رضورة افتت ــل وامللحان ــد فضائ ــاء أك ويف اللق
ــز عالقات  ــة املحافظة لتعزي ــس بعاصم ــب للمجل مكت
ــهيل عملية التواصل وتوحيد الجهود بني  التعاون وتس

مختلف املنظمات العاملة يف إطار املحافظة.
وأشارا إىل املجلس الرنويجي من املنظمات التي كان 
ــتجابة الرسيعة للحاالت الطارئة  لها أثر مبارش يف االس

التي شهدتها مدينة حجة .
ــهم املجلس الرنويجي يف  وأعربا عن أملهما يف أن يس
ــاعدات  ــتجابة الطارئة من خالل تقديم املس خطة االس
ــة  املحافظ ــاء  أبن ــن  م ــني  للنازح ــة  والغذائي ــة  اإليوائي

ومحافظة الحديدة.
ــيع  وثمن فضائل وامللحاني حرص املجلس عىل توس
ــاريعه  بمش ــرى  أخ ــات  مديري ــتهداف  واس ــطته  أنش

وبرامجه .

وأبديا استعداد الجميع تقديم املزيد من الستهيالت 
للمنظمات اإلنسانية بصورة عامة واملجلس خاصة بما 
يسهم يف تقديم املساعدات للنازحني واألرس األشد فقرا 

باملحافظة.
ــب  ــمالية بمكت ــة الش ــر املنطق ــد مدي ــه أك ــن جانب م
ــىل  ع ــس  املجل ــرص  ح ــني  لالجئ ــي  الرنويج ــس  املجل
ــاه واإلصحاح البيئي  ــاريعه يف مجاالت املي ــيع مش توس

ــراءات قائمة  ــة .. الفتا إىل أن اإلج ــاعدات اإليوائي واملس
الفتتاح مكتب للمجلس يف عاصمة املحافظة .

ــاني من  ــة املجلس يف العمل اإلنس ــت إىل أن رغب ولف
ــة .. مثمنا  ــة ألي حالة طارئ ــتجابة الرسيع ــالل االس خ
التسهيالت امللموسة للمجلس من قبل قيادة املحافظة 

والجهات ذات العالقة.
ــة توزيع  ــة أمس عملي ــنت بمدينة حج ــك دش إىل ذل

ــة رعاية  ــن منظم ــني، مقدمة م ــة للنازح ــواد اإليوائي امل
ــال لـ200 من األرس النازحة والقادمة من محافظة  األطف

الحديدة.
ــة الوطنية إلدارة  ــار مدير فرع الهيئ ــني أش ويف التدش
ــانية ومواجهة الكوارث بحجة  ــؤون اإلنس وتنسيق الش
ــط والتعاون  ــب التخطي ــل ومدير مكت ــالن عيل فضائ ع
ــاعدات  الدويل عبدالرحمن امللحاني إىل أهمية هذه املس

لتخفيف معاناة األرس النازحة جراء العدوان .
ــن  ــري م ــر لكث ــة تفتق ــا أن آالف األرس النازح وأوضح
ــة اإلحتياجات الغذائية  ــية ويف املقدم الخدمات الرئيس
ــة والتعليمية وغريها  ــة وكذا الخدمات الصحي واإليوائي

من الخدمات.
ــانية إىل  ــات اإلنس ــي املنظم ــل وامللحان ــا فضائ ودع
ــاندة  تقديم املعونات العاجلة لألرس النازحة ودعم ومس

الجهود الرسمية املتعلقة يف هذا الشأن .
ــال يف التخفيف  ــة األطف ــود منظمة رعاي ــا بجه ونوه
ــري إجتياجاتها الغذائية  ــن معاناة األرس النازحة وتوف م

األساسية .
ــة عىل تذليل الصعوبات  وأكدا حرص قيادة املحافظ
ــانية .. وثمنا  ــري عمل املنظمات اإلنس التي قد تواجه س
ــة ممثلة بمحافظ املحافظة هالل  حرص قيادة املحافظ

الصويف عىل تقديم التسهيالت للمنظمات اإلنسانية .
ــة رعاية األطفال  ــر مكتب منظم ــني مدي حرض التدش

بحجة خالد العليمي.
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ــرائيلية محرمة دوليًا في عدوانه على اليمن ــرائيلية محرمة دوليًا في عدوانه على اليمنالنظام السعودي يستخدم أسلحة إس النظام السعودي يستخدم أسلحة إس
ــعودي كشفت  يف فضيحة جديدة للنظام الس
ــام أرسة  ــة بأن نظ ــتخباراتية أمريكي ــادر اس مص
ــع يف  ــة الصن ــلحة إرسائيلي ــتخدم أس ــعود اس س
ــلحة محرمة  حربه العدوانية عىل اليمن وهي اس
دولياً وذلك بهدف تجربتها إذ أنها ستخدم للمرة 

األوىل.
وكشفت مصادر مقّربة من لجنة االستخبارات 
ــوات  ــتخدام الق ــن اس ــي ع ــرس األمريك بالكونغ
ــلحة إرسائيلية الصنع يف حملتها  السعودية ألس
ــىل  ــوم ع ــا الهج ــن، وآخره ــىل اليم ــكرّية ع العس

مدينة الحديدة .
ــج  لـ"الخلي ــت  ــي تحّدث الت ــادر  ــدت املص وأك
ــا، أن  ــن هوّيته ــف ع ــدم الكش ــن" رشط ع أونالي
ــعودي بقنابل  ــالح الجو الس "إرسائيل" زّودت س
ــا للمحافظات  ــخ محرّمة دولّيا يف قصفه وصواري
ــيطرة الجيش واللجان  ــة الواقعة تحت س اليمني
ــوف عىل قدرتها  ــعبية بهدف تجربتها والوق الش

التدمريية ومدى تأثريها عىل البرش.
ــعودية  ــدت املصادر أن القوات الجوية الس وأك
ــة باعتبارها  ــلحة اإلرسائيلي ــذه األس ــّلمت ه تس
ــلحة أمريكية، خوفا من كشف الخرب وترسيبه  أس

إىل وسائل اإلعالم.
ــادر  ــفتها مص ــي كش ــات الت ــع املعلوم وتتقاط

ــد  ــة تؤك ــر إعالمي ــع تقاري ــن" م ــج أونالي "الخلي
ــلحة  ــعودية يف الحصول عىل أس ــود رغبة س وج
ــة صواريخ  ــن بينها منظوم ــة الصنع، م إرسائيلي

القّبة الحديدية.
ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  تحال ــريان  ط ــن  وش
ــع  ــىل مواق ــة ع ــارات الجوي ــات الغ ــي مئ األمريك
ــا عىل ميناء  ــدة، ترّكز معظمه ــة من الحدي متفرّق

املدينة ومطارها.  

ــل" ال تجمعهما  ــعودية و"إرسائي ورغم أن الس
إال  ــارشة،  مب ــة  تجاري أو  ــية  دبلوماس ــات  عالق
ــا ويل العهد  ــي أحدثه ــرية الت ــّورات األخ أن التط
السعودي محّمد بن سلمان تنبئ بتحّول جذرّي 

يف العالقة بني "الحليفني الجديدين".
ــة "جريوزاليم  ــر املايض، نقلت صحيف ويف يناي
ــايتونغ" السويرسية، أن  بوست" عن "باسلر تس
ــن اهتمامها برشاء  ــعودية أعربت ع الحكومة الس

ــة" املضاد للصواريخ الذي  نظام "القبة الحديدي
ــت مزاعم التصدي  ــه "إرسائيل"، وذلك تح طورت

للهجمات القادمة من اليمن.
ــرت الصحيفة التي تتخذ من منطقة بازل  وذك
ــلحة أوروبياً  ــا، أن تاجر أس ــويرسية مقراً له الس
ــعوديني يدرسون  ــف أن الس يقيم يف الرياض كش
ــا  فيه ــا  بم ــة،  إرسائيلي ــكرية  عس ــدات  مع رشاء 
ــربو إي  ــم: أس ــرويف" (وُيعرف أيضا باس نظام "ت

.(ASPRO-A
و"ترويف" هو عبارة عن نظام دفاعي من إنتاج 
رشكتي "رافاييل الدفاعية" و"إلتا" اإلرسائيليتني، 
ــد والدبابات  ــالت الجن ــة ناق ــم لحماي وهو مصم
ــلحة املضادة للدروع املبارشة واملوجهة،  من األس
ــل مداه  ــري أي صاروخ يدخ ــام بتدم ــوم النظ ويق

أتوماتيكياً.
وذكرت "باسلر تسايتونج" أن خرباء عسكريني 

ــا  التكنولوجي ــوا  فحص أن  ــبق  س ــعوديني  س
ــة  ــة اإلماراتي ــة يف العاصم ــكرية اإلرسائيلي العس

أبوظبي.
ــم من عدم  ــه عىل الرغ ــة أن ــت الصحيف وأضاف
وجود عالقات دبلوماسية بني "إرسائيل" واململكة 
العربية السعودية، بيد أن التعاون االستخباراتي 
ــاً،  ــاً ملحوظ ــراً تقدم ــجل مؤخ ــني س ــني الطرف ب

بحسب ما ذكر مراقبون يف تل أبيب والرياض.
ــفت صحيفة "ذا ماركر"  ــياق، كش ويف ذات الس
ــو 2017، أن رشكات  ــهر ماي ــة أواخر ش اإلرسائيلي
ــتحصل عىل حصة كبرية  ــالح اإلرسائيلية س الس
ــالح الضخمة التي وقعها  ــن أرباح صفقات الس م
ــعودية،  ــد ترمب مع الس ــي دونال ــس األمريك الرئي

أثناء زيارته الرياض.
ــه الصحيفة  ــر نرشت ــاء يف تقري ــب ما ج وحس
ــريا من الرشكات  ــة اإلرسائيلية، فإن كث االقتصادي
ــل متعهدة  ــل" تعم ــالح يف "إرسائي ــة للس املنتج
ــتمد  ــكرية األمريكية التي س ــع العس لدى املصان
السعودية بالسالح واألنظمة القتالية التي وردت 
يف الصفقات التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دوالر 
يف املرحلة األوىل، والتي من املقرر أن تزداد قيمتها 

إىل 350 مليار دوالر بعد عرش سنوات.
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خالل لقائها رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في اليمن:خالل لقائها رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في اليمن:

قيادة تنظيم التصحيح: نأمل بدور أوروبي فاعل إليقاف قيادة تنظيم التصحيح: نأمل بدور أوروبي فاعل إليقاف 
العدوان ودعم التسوية السياسيةالعدوان ودعم التسوية السياسية

الثورة/ عبدالواسع الحمدي
ــة  ــادة تنظيم التصحيح برئاس ــت قي التق
ــة بعثة االتحاد  اللواء مجاهد القهايل  رئيس

األوروبي لدى اليمن أنطونيا كالفو بويرتا.
ــة األوضاع  ــاء  مناقش ــالل اللق وجرى خ
اإلنسانية املتفاقمة يف اليمن جراء استمرار 
العدوان والحصار  واستهدافه لكل مقومات 

الحياة يف اليمن.
ــد  ــواء مجاه ــب الل ــاء رح ــة اللق ويف بداي
ــارة  ــح  بزي ــم التصحي ــس تنظي ــايل رئي القه
ــال"  ــي .. وق ــاد األوروب ــة االتح ــة بعث رئيس
ــة وحرصكم عىل  ــم املتواصل ــكر جهودك نش
ــكر االتحاد  ــاد ونش ــادل وج ــل ع ــاد ح إيج

األوروبي عىل مواقفه تجاه اليمن.
ــح عن أمله  ــم التصحي ــرب رئيس تنظي وع
ــي بدور مهم  ــع اإلتحاد األوروب يف أن يضطل
ــوية يف  يف هذه املرحلة بخصوص دعم التس
ــن ووقف العدوان حتى يكون هناك نوع  اليم

من التوازن يف املواقف الدولية تجاه اليمن.
ــح ، االتحاد  ــس تنظيم التصحي ودعا رئي
األوروبي إىل الضغط عىل الدول التي تشغل 
مصانع أسلحتها عىل حساب دماء اليمنيني 

لوقف دعمها للعدوان وأن يقول لها كفى.

وطالبهم بالضغط لوقف العدوان الغاشم 
ــنوات   ــتمرة منذ ثالث س ووقف جرائمه املس
بحق املدنيني وجرائم الحرب وجرائم اإلبادة 
ــة  ــلحة املحرم ــتخدام األس ــة واس الجماعي
ــعب املحارص واملعتدى  ــا بحق هذا الش دولي
ــتقراره دون  ــيادته وأمنه واس ــه وعيل س علي
يف  ــوار  الج دول  ــة  رغب ــوى  س ــر  يذك ــربر  م
ــيادته  فرض الوصاية عليه والهيمنة عىل س

واستقالله ونهب ثرواته بالقوة.
ــة االتحاد  ــة بعث ــن جانبها عربت رئيس م

ــم  تنظي ــادة  لقي ــكر  الش ــن  ع ــي  األوروب
التصحيح

ــو بويرتا، أن االتحاد  وأكدت أنطونيا كالف
ــاد حل  ــري بإيج ــكل كب ــم بش ــي مهت األوروب
ــامل يف اليمن من اجل الوصول  ــيايس ش س

إىل سالم دائم وإعادة إعمار البالد.
وأشارت إىل أن االتحاد األوروبي يف مقدمة  
الجهات الداعمة إليجاد حل سيايس شامل 
لليمن ورفع املعاناة اإلنسانية التي يعيشها 

اليمنيون.

قيادة تكتل األحزاب المناهضة للعدوان تلتقي رئيسة بعثة اإلتحاد األوروبيقيادة تكتل األحزاب المناهضة للعدوان تلتقي رئيسة بعثة اإلتحاد األوروبي

صنعاء/سبأ
ــية  السياس ــزاب  ــل األح تكت ــس  ــى رئي التق
املناهضة للعدوان عبدامللك الحجري وعدد من 
ــة  ــة التنفيذية للتكتل أمس رئيس أعضاء الهيئ
ــن أنطونيا  ــدى اليم ــاد األوروبي ل ــة اإلتح بعث

كالفو بويرتا.
جرى خالل اللقاء مناقشة تطورات األوضاع 
ــدوان ودور اإلتحاد  ــد الع ــن يف ظل تصعي باليم
األوروبي يف التسوية السياسية لألزمة اليمنية.

ويف اللقاء أكد الحجري عىل رضورة أن يكون 
الحل لألزمة اليمنية إىل جانب الحل السيايس، 

عسكريا وأمنيا شامال.
وأشار إىل أن املعادالت امليدانية تغريت يف ظل 
ــعبية وإىل جانبهم  صمود الجيش واللجان الش
ــعب اليمني يف مواجهة العدوان .. مؤكدا أن  الش
ــعب اليمني، كشف للعالم أجمع أن  صمود الش

الحل لألزمة اليمنية لن يكون إال سياسيا.
ــاد  ــد عضو الهيئة العليا لحزب الرش فيما أك
ــزب جبهة  ــني رس ح ــم وأم ــد أنع ــلفي محم الس
ــح بينون وبكيل  ــر عارف العامري وصال التحري
ــرب  أك ــاك دور  ــون هن ــة أن يك ــي، أهمي الحمين
ــامل يف  لإلتحاد األوروبي إليجاد وتبني حل ش

اليمن.
ــوا أن اإلتحاد األوروبي تبنى مواقف  وأوضح
إنسانية منذ تأسيسه وعليه االستمرار يف ذلك 

لتحقيق السالم يف اليمن.
ــاد  ــة اإلتح ــة بعث ــدت رئيس ــا أك ــن جانبه م
ــالم شامل  ــعي اإلتحاد لتحقيق س األوروبي س

وعادل وغري مجزأ لألزمة اليمنية عىل أن يشمل 
كافة املكونات والقوى السياسية واملجتمعية.

ــن  م ــي  األوروب ــاد  االتح ــق  قل ــن  ــربت ع وع
 .. ــدة  الحدي ــة  بمحافظ ــكري  العس ــد  التصعي
ــئ واملطارات مفتوحة  ــدة رضورة بقاء املوان مؤك
ــالء  وإج ــانية  اإلنس ــاعدات  املس ــتقبال  الس

املرىض.
ــزب الوفاق الوطني  حرض اللقاء أمني عام ح
ــاعد لحزب  عبدالوارث صالح واألمني العام املس

التحرير الشعبي الوحدوي أوس هادي واألمني 
ــة الوطني  ــباب التنمي ــاعد لحزب ش العام املس
ــو األمانة  ــهمي وعض ــح الس ــي صال الديمقراط
ــق  ــي عبدالخال اليمن ــة  الكرام ــزب  ــة لح العام
ــلم  ــة العامة لحزب الس ــو األمان ــربي وعض الج
والتنمية السلفي محمد الرشيف ورئيس الدائرة 
ــوان  ــة نش ــة والحري ــزب العدال ــية لح السياس
ــو اللجنة املركزية  ــهاري وعادل راجح عض الش

لحزب العدالة والبناء .

كالفو بويرتا : مساع أوروبية لسالم عادل وشامل لألزمة اليمنيةكالفو بويرتا : مساع أوروبية لسالم عادل وشامل لألزمة اليمنية

وزير الداخلية يتفقد نزالء السجن وزير الداخلية يتفقد نزالء السجن 
المركزي بالحديدةالمركزي بالحديدة

الحديدة /سبأ
تفقد وزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم املاوري أمس السجن 

املركزي بمحافظة الحديدة.
ــجن واحتياجاتهم  ــر الداخلية عىل أحوال النزالء بالس واطلع وزي

من الخدمات األساسية لتحسني أوضاعهم.
ــجن  الس ــاع  أوض ــول  ح ــاح  إيض إىل  ــني  املختص ــن  م ــتمع  واس
واالحتياجات الرضورية التي يتطلبها وكذا الخدمات املقدمة للنزالء 

يف جوانب التأهيل واإلصالح.
ــزالء  الن ــا  قضاي ــول  ح رشح  إىل  ــاوري  امل ــر  الوزي ــتمع  اس ــا  كم
ــم واحتياجاتهم.. ووجه بتوفري املتطلبات التي يحتاجها  ومحكوميته

النزالء.
ــني  ــجن وتحس ــات نزالء الس ــة احتياج ــىل تلبي ــرص ع ــد الح وأك
ــب التأهيل  ــام بجوان ــذا االهتم ــم وك ــة له ــة املقدم ــات الصحي الخدم

واإلصالح.
رافقه خالل الزيارة رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق 

املؤيد ومدير عام شؤون الضباط بوزارة الداخلية زكريا الرشيف.

تعز.. لجنة التعبئة تلتقي مشائخ تعز.. لجنة التعبئة تلتقي مشائخ 
ووجهاء صبر الموادمووجهاء صبر الموادم

تعز/سبأ
ــة التعبئة  ــس لجن ــة رئي ــاء برئاس ــس لق ــز أم ــة تع ــد بمحافظ عق
واالستدعاء باملحافظة العميد وهيب الخامري، ضم عددا من مشائخ 

ووجهاء وأعيان مديرية صرب املوادم.
ــع لجنة  ــة التعاون م ــري إىل أهمي ــد الخام ــار العمي ــاء أش ويف اللق
ــهم يف عودة منتسبي  ــتدعاء وتسهيل مهامها وبما يس التعبئة واالس

القوات املسلحة إىل وحداتهم العسكرية.
ــبي الجيش يف صرب املوادم إىل التوجه للجنة  ودعا الخامري منتس

التعبئة واالستدعاء لتقييد أسمائهم وعودتهم إىل معسكراتهم.
ونوه بمواقف مشائخ ووجها وأعيان مديرية صرب املوادم وصمودهم 
ــعودية منذ أكرث من ثالثة  يف مواجهة تحالف العدوان الذي تقوده الس

أعوام .
ــائخ ووجهاء وأعيان صرب املوادم استعدادهم تسهيل  فيما أكد مش
ــدا يف مواجهة  ــوف صفا واح ــتدعاء والوق ــة التعبئة واالس ــام لجن مه

العدوان وإفشال مخططاته.


