
ــدة  ــرية جماهريية حاش ــاء أمس مس ــة صنع ــهدت العاصم ش
ــه  ــة يف وج ــنوية للرصخ ــرى الس ــن يف الذك ــاب اليم ــاحة ب يف س

املستكربين.
ــة  الوطني ــالم  األع ــدة  الحاش ــرية  املس يف  ــاركون  املش ــع  ورف
ــم الدعم والعتاد  ــددة بالتدخالت األمريكية وتقدي ــعارات املن والش
ــن القنابل املحرمة دوليا والطائرات التي تقصف وتقتل  الحربي م

الشعب اليمني وتعطيل السالم والحلول السلمية.
ــع  للبضائ ــة  املقاطع رضورة  ــة  الجماهريي ــود  الحش ــدت  وأك
ــات  بمخطط ــي  الوع ــز  تعزي ــز  وتعزي ــة،  واإلرسائيلي ــة  األمريكي
ــالت األمريكية  ــن ورفض التدخ ــدوان وأطماعه يف اليم ــاد الع وأبع

واإلرسائيلية.
ــتمرار الصمود والثبات ورفد  ــود عىل أهمية اس وشددت الحش
ــري اليمن من  ــق النرص وتطه ــرشف حتى تحقي ــزة وال ــات الع جبه
ــا بالرجال  ــات ورفده ــري إىل الجبه ــن، معلنني النف ــزاة املعتدي الغ
ــاً إيمانياً  ــد موقف ــعار يجس ــذا الش ــدة أن ه ــم.. مؤك ــل الدع وقواف

وإنسانياً تجاه أعداء الله واثبت تأثريه يف نفوس األعداء.
ــك بدر الدين  ــيد عبد املل ــرية ألقى قائد الثورة الس وخالل املس
ــال فيها "  ــنوية للرصخة ق ــزة يف الذكرى الس ــي كلمة متلف الحوث
نحيي يف هذا اليوم ذكرى الرصخة يف وجه املستكربين التي أطلقها 
ــني بدر الدين الحوثي كشعار ملسرية قرآنية وكعنوان  الشهيد حس
ــة التحديات  ــا ملواجه ــوض به ــة والنه ــع األم ــيل لواق ــرشوع عم مل
ــني املجتمع املسلم  واألخطار املصريية وخطة عملية فعالة لتحس

من التطويع ألعدائه املستكربين وعىل رأسهم أمريكا".
ــال كثري من  ــال يف إفش ــف فع ــرباءة موق ــاف ال ــار إىل أن هت وأش
ــن الداخل بهدف  ــرتاق األمة م ــة إىل اخ ــة الرامي ــوات املعادي الخط
ــه رؤية  ــار عميل وخلف ــف ضمن مس ــتغاللها، موق ــادها واس إفس
ــع األمريكية  ــرى كمقاطعة البضائ ــوات عملية أخ ــرشوع وخط وم
ــتويات اقتصاديا  ــف املس ــىل مختل ــة ع ــاء األم ــة وبن واإلرسائيلي
ــتوى تحمل املسؤولة بموقف  ــكريا حتى تكون بمس وثقافيا وعس

طبيعي ومرشوع يف ظرف حساس ومرحلة خطرية.
وألقيت خالل املسرية قصيدة للشاعر معاذ الجنيد فيما قدمت 

فرقة اإلنشاد فقرات باملناسبة.
ــهدت مدينة صعدة أمس مسرية جماهريية حاشدة  إىل ذلك ش

إلحياء الذكرى السنوية للرصخة يف وجه املستكربين.
ــهيد القائد حسني  ورفع املتظاهرون الفتات الحرية وصور الش
بدر الدين الحوثي وقائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي، وتطالب 

بمقاطعة البضائع األمريكية واإلرسائيلية.
ــدة التي شارك فيها  ــود الجماهريية الحاش ــتنكرت الحش واس
اآلالف من أبناء املحافظة، األعمال اإلجرامية التي ترتكبها أمريكا 

ــالمية خاصة ما يتعرض له الشعب  وإرسائيل بحق الشعوب اإلس
اليمني من عدوان إجرامي للعام الرابع عىل التوايل.

ويف املسرية ألقيت عدد من الكلمات والقصائد الشعرية أشادت 
ــهداء يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .. الفتة  بتضحيات الش
ــدوان ومرتزقته  ــرص عىل الع ــذه التضحيات هي الن ــرة ه إىل أن ثم

وأدواته .
ــه املرشفة تجاه  ــن نرص الل ــيد حس وثمنت الكلمات موافق الس

الشعب اليمني.
ــعب اليمني سيظل يهتف  ــرية أن الش وأكد بيان صادر عن املس
ــكا وإرسائيل  ــات أمري ــعار الحرية والكرامة يف مواجهة سياس بش
ــالمية ..  ــة العربية واإلس ــعوب األم ــا التدمريية بحق ش وأعمالهم
ــون إخماده  ــود ويحاول ــاه اليه ــذي يخش ــخط ال ــا إىل أن الس الفت
ــتكون األجيال القادمة  ــة القرآن وس ــيتنامى يوما ما بفعل ثقاف س

أكرث سخطاً وغضباً عليهم .
ــع واملنتجات  ــة املقاطعة للبضائ ــان إىل تفعيل حمل ــا البي ودع
ــبيل الله وواجباً  األمريكية واإلرسائيلية باعتبار ذلك جهاداً يف س

دينياً ووطنياً وأخالقياً.
ــة  ــتظل القضي ــطينية س ــة الفلس ــان إىل أن القضي ــار البي وأش
ــعب اليمني خاصة يف زمن تساقطت فيه األقنعة عن  املركزية للش
ــها النظام اإلماراتي  ــدقة باإلسالم وعىل رأس كثري من الدول املتش

والسعودي .
ــع أصواتهم  ــطيني إىل رف ــعب الفلس ــرار الش ــان أح ــا البي ودع
بالرباءة يف وجه اليهود الصهاينة كعمل وموقف أثبت أثره وجدواه 

واقعاً وسيكون عليهم أشد من وقع الرصاص.
ــة احتفاء  ــرية جماهريي ــس مس ــة أم ــهدت مدينة حج ــا ش كم
ــعار تحصني من  ــعار" الش ــة تحت ش ــنوية للرصخ ــرى الس بالذك

السقوط قي مستنقع العمالة ألعداء األمة".
وأكد املشاركون يف املسرية استمرارهم يف تجسيد شعار الرصخة 
ــتكربين  ــني الحوثي يف وجه املس ــهيد القائد حس الذي أطلقه الش
ــاريع الهيمنة  ــة ملش ــض واملقاوم ــن الرف ــرب ع ــف يع ــالح وموق كس

األمريكية واإلرسائيلية .
ــتمرارهم يف مناهضة العدوان  وجدد أبناء حجة التأكيد عىل اس
ــعار  ــيد ش ــىل رضورة تجس ــددين ع ــي .. مش ــعودي األمريك الس
ــة البضائع  ــف عميل ومقاطع ــتكربين كموق ــة يف وجه املس الرصخ

األمريكية والربيطانية كسالح اقتصادي فاعل.
ــم املروعة التي  ــتمرار الجرائ ــرية اس وأدان بيان صادر عن املس
ــعب وما يفرضه من حصار بري  يرتكبها تحالف العدوان بحق الش

وبحري وجوي للعام الرابع عىل التوايل.
ــات بالرجال  ــيد ورفد الجبه ــتمرار التحش ــا البيان إىل اس ودع

ــاحل الغربي حتى  ــة الس ــات معرك ــاد، خاصة جبه ــال والعت وامل
تحقيق النرص املؤزر ودحر العدوان السعودي اإلماراتي األمريكي 

من كافة األرايض اليمنية.
ــش واللجان  ــطرها الجي ــي يس ــارات الت ــان االنتص ــن البي وثم
ــاحل  ــة يف مواجهة العدوان ومرتزقته يف الس ــعبية وأبناء تهام الش

الغربي وتكبيدهم خسائر فادحة.
ونوه البيان باالنجازات التي حققتها القوة الصاروخية وسالح 
ــرية التي  ــرات املس ــخ والطائ ــة الصواري ــر وصناع ــو يف تطوي الج
استطاعت تغيري موازين املعركة لصالح الجيش واللجان الشعبية 
ــز دورها لتحقيق املرشوع الذي  ــات الدولة إىل تعزي .. داعيا مؤسس

أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد " يد تبني .. يد تحمي " .
ــرية جماهريية  ــس مس ــران أم ــة عم ــهدت محافظ ــك ش إىل ذل
ــعار " الرصخة يف  ــنوية للرصخة تحت ش ــدة يف الذكرى الس حاش
ــروف املرحلة "  ــا وأهميتها وعالقتها بظ ــتكربين أهدافه وجه املس

بحضور محافظ املحافظة الدكتور فيصل جعمان .
ــة والقيادات  ــا عدد من وكالء املحافظ ــرية التي حرضه ويف املس
ــاركون  ــاء املحافظة رفع املش ــة واآلالف من أبن ــة واملجتمعي املدني
ــا العدوان بدعم  ــية التي يرتكبه الالفتات املنددة باملجازر الوحش

أمريكي .
ــدت أهمية  ــعرية أك ــات والقصائد الش ــدد من الكلم ــت ع وألقي
ــن الحوثي  ــني بدر الدي ــهيد القائد حس ــعار الذي أطلقه الش الش
ــتكبار  ــاريع قوى االس ــي يف مواجهة مش ــي املجتمع ــز الوع لتعزي
ومواجهة حالة الصمت التي واكبت التحرك األمريكي واإلرسائييل 

واستنهاض األمة وتصحيح وضعها بالعودة إىل القرآن الكريم .
ــن وأمنه  ــن الوط ــاع ع ــهداء يف الدف ــات الش ــادت بتضحي وأش
ــىل العدوان  ــرة التضحيات ع ــرص ثم ــة إىل أن الن ــتقراره ، الفت واس

ومرتزقته وأدواته.
ــنوية للرصخة  كما اختتمت بمحافظة تعز فعالية الذكرى الس
ــة  ــز الفعالي ــة تع ــهدت محافظ ــث ش ــتكربين" حي ــه املس "يف وج
بحضور رسمي وشعبي   عكس مدى اهتمام ابناء املحافظة  بهذه 
ــعار  ــي تعكس مدى التفاف  املجتمع حول ش ــبة الهامة الت املناس
الرباءة من أمريكا وإرسائيل بالتزامن مع تصعيد العدوان وجرائمه 

التي يندى لها جبني االنسانية .
ــم وإلقاء  ــن الذكر الحكي ــت بآيات م ــي افتتح ــة الت ويف الفعالي
ــتاذ عبده  ــا محافظ املحافظة األس ــوري  و حرضه ــالم الجمه الس
ــي وعدد من  ــتاذ منصور اللكوم ــرشف املحافظة األس ــدي وم الجن
ــوم املكاتب التنفيذية باملحافظة وعدد  وكالء املحافظة ومدراء عم
من مدراء عموم املديريات والقيادات األمنية باملحافظة والوجهاء 
ــد كبري من أبناء املحافظة   ألقى  والشخصيات االجتماعية وحش
املحافظ كلمة رحب يف مستهلها بالحارضين وأشارإىل اننا ونحن 
ــروايس ،داعياً  ــود الجبال ال ــزال صامدين صم ــام الرابع الن يف الع
ــاء املحافظة للدفاع  ــاد من ابن ــد واالحتش الرشفاء واألحرار للحش
ــالحاً  ــعار يمثل اليوم  س ــرياً  إىل أن الش ــة, مش ــذه املحافظ ــن ه ع
ــة األمريكية  ــاريع الهيمن ــض واملقاومة ملش ــن الرف ــاً يعرب ع وموقف

واإلرسائيلية يف املنطقة .
من جانبه  نوه األستاذ عيل الرشيف إىل  أهمية  الشعار موضحاً 
ــرياً إىل  أن  ــد األمة ومش ــراًن ليوح ــن صميم الق ــاء م ــعار ج أن الش
ــه البوصلة نحو العد  ــأت بيشء جديد بل وج ــهيد القائد لم ي الش
ــخصه وحدده القرآن وأضاف أن الشهيد القائد  الحقيقي الذي ش
ــالمي وحال اليهود والنصارى  عندما نظر اىل العالم العربي واالس
ــع ؟ بل بدأ  ــاذا اصن ــاذا افعل م ــل م ــم يق ــيطرة ل ــة والس يف الهيمن
ــار  ــرية ثقافية قرآنية, وأش ــة الناس بمس ــعار بتوعي بالرباءة بالش
الرشيف إىل انه لم تطلق رصاصة واحدة يف بداية املسرية إال وهنالك 
ــة القرآن ممن يكربون يف  ــري ممن يثقفون الناس بثقاف ثمانمائة أس
املساجد ممن يرفعون اسم الله عالياً  مشرياً  إىل أن الحرب لم تأت 

إال والسجون ممتلئة باملؤمنني بأمر من السفري األمريكي .
ــرية  ــوًال وفعًال وأن هذه املس ــعار ق ــرشيف  إىل حمل الش ــا ال ودع
ــم ال يعني ان تكون  ــي مبادئ وأخالق وقي ــة وأنصار الله ه القرآني
ــك بل يجب  ــع ملصقاً عىل بندق ــعار او تض ــدا ان ترفع الش مجاه
ــق املبدأ  ــالق القرآن وتطبي ــد أخالقك اخ ــون كمجاه ــك ان تك علي

القرآني أذلة عىل املؤمنني أعزة عىل الكافرين
ــاري يف كلمته أن تغييب  ــن جانبه أضاف العالمة احمد النه وم
ــم يبق فيها قرار إال  ــعوب العربية ل الوعي والحقائق يف بعض الش

ألذناب املستعمرين والطغاة وأحذيتهم. 
ــور اللكومي  ــتاذ منص ــك رصح مرشف محافظة تعز األس إىل ذل
ــالح وموقف  بترصيح للمركز اإلعالمي بتعز أكد فيه أن الرصخة س
ــعار  ــتكبار العاملي منوهاً بأن  ش ــتكربين يف وجه االس يف وجه املس
ــاع  ــا يف كل أصق ــت فعاليته ــران وأصبح ــل م ــدأ يف جب ــة ب الرصخ
ــريتنا  ــا نابعة من ثقافتنا  ومس ــل والخارج ألنه ــورة يف الداخ املعم

القرآنية .
 الفعالية تخللها قصائد شعرية وعدد من املشاركات اإلنشاديه 

نالت استحسان الحارضين.
ــعيد بمدينة ذمار أمس بعد  ــك نظم أبناء حي جامع الس اىل ذل
ــلحة, إحياء لذكرى الرصخة  صالة الجمعة، وقفة احتجاجية مس
يف وجه املستكربين واستنكارا وتنديدا بجرائم العدوان, وانتهاكات 

مرتزقته ألعراض املواطنني.
ــار  ــاء ذمار، أش ــن ابن ــد م ــا حش ــي حرضه ــة الت ــالل الوقف وخ
ــرصي إىل أهمية  ــد عبدالوارث امل ــيخ محم ــار املحافظ الش مستش
ــدا يف  ــا واح ــوف صف ــات والوق ــة التحدي ــود ملواجه ــد الجه توحي

مواجهة العدوان.
وحث الجميع عىل االضطالع باملسؤولية خالل املرحلة الراهنة 
ــات وخاصة جبهة  ــد الجبه ــيد لرف ــة يف التحش ــهام بفاعلي واالس

الساحل الغربي.
ــتعداد لرفد  ــف واالس ــدة الص ــىل وح ــاركون ع ــد املش ــا أك فيم
ــيدين بانتصارات  ــل الدعم.. مش ــال واملال وقواف ــات بالرج الجبه

وتضحيات الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة العدوان.
ــوت ألمريكا،  ــة (الله أكرب.. امل ــات الحري ــارضون هتاف وردد الح
ــالم)،وأدان  ــود .. النرص لإلس ــىل اليه ــل.. اللعنة ع ــوت إلرسائي امل
ــدة الجريمة البشعة التي ارتكبها منافقني العدوان  الحارضون بش
ــق املواطن نارص الوصابي  ــة بمحافظة البيضاء بح بمديرية قاني
ــابقة خطرية  ــي أودت بحياتهما, يف س ــر الت ــب طاه ــه زين وزوجت

منافية للدين واألعراف القبلية واإلنسانية.
ــاركون يف الوقفة تمسكهم بنهج األحرار والسري عليه،  وأكد املش
ــيخ حالة  ــل املقاطعة االقتصادية وترس ــع إىل تفعي ــني الجمي داعي
ــددوا صمودهم  ــرباءة منهم. كما ج ــداء األمة وإعالن ال العداء ألع

وثباتهم يف وجه قوى العدوان وكل املرتبصني باليمن.
ــيل،أكد  ــتاذ عبد القادر الوش ــدر عن الوقفة بيان ألقاه األس وص
فية عىل اإلدانة واالستنكار للجرائم اليومية التي ترتكبها طائرات 
ــال, وقصف  ــاء واألطف ــاء واملدنيني من النس ــدوان بحق األبري الع

املساكن وتدمريها فوق ساكنيها.
ــا مرتزقة  ــعة التي أقدم عليه ــان, الجريمة البش ــا أدان البي كم
ــدوان بحق املواطن  فهمي الوصابي وزوجته, وإصابة أطفالهم  الع
ــيارة التي  ــة , أثناء مرورهم بالس ــوفعي بمديرية قاني ــة الس بنقط

كانوا يستقلونها.
ــل اليمن عامة  ــة خصوصاً, وقبائ ــاء املحافظ ــا البيان, أبن ودع
ــأراً لدمائنا  ــات القتال ث ــام, والنفري إىل جبه ــف الع ــالن النك إىل إع
ــة  األمريكي ــع  البضائ ــة  ومقاطع ــي  بالوع ــلح  والتس ــا,  واعراضن
ــة كواجب ديني  ــة اإلعالمي ــة قنوات الفتن ــة, ومقاطع واإلرسائيلي

ووطني.
ــف العام  ــي النك ــاركني لداع ــتجابة املش ــان, إىل اس ــار البي وأش

ــداً مع أبناء تهامة,  ــه قبائل أرحب, ووقوفهم صفاً واح الذي دعا ل
ودعمهم باملال والرجال.

ــد املقاومة,  ــزاز لقائ ــكر والتقدير واالعت ــان, بالش ــم البي واختت
ــتمرة تجاه  ــه العظيمة املس ــن نرص الله, وذلك ملواقف ــيد حس الس

الشعب اليمني.
ــهدت مدينة الحديدة أمس مسرية جماهريية حاشدة يف  كما ش
ــنوية للرصخة يف وجه املستكربين وتدشينا لفعاليات  الذكرى الس

أسبوع الرصخة باملحافظة.
ورفع املشاركون باملسرية الذين تقدمهم القائم بأعمال املحافظ 
ــة وفروع  ــب التنفيذي ــوم املكات ــدراء عم ــم وم ــاش قحي ــد عي محم
ــدوان والرباءة من  ــددة بالع ــعارات املن ــات، الش الهيئات واملؤسس

أمريكا وإرسائيل وعمالئهم.
ــود الجماهريية الهتافات الداعية إىل النفري العام  ورددت الحش
ــتمرار صمود الشعب  للتصدي لقوى الغزو واالحتالل .. مؤكدة اس

اليمني الرافض لكل أنواع الذل والوصاية الخارجية.
ــة التي  ــددة باملجازر املروع ــات املن ــاركون الالفت ــا رفع املش كم
ــني  مطالب ــي..  اليمن ــعب  الش ــق  بح ــدوان  الع ــف  تحال ــا  يرتكبه
ــع األمريكية واإلرسائيلية، وتعزيز الوعي  برضورة مقاطعة البضائ

بمخططات وأبعاد العدوان وأطماعه يف اليمن.
ــاريع  ــة يف مواجهة مش ــعار الرصخ ــاركون أهمية ش ــد املش وأك
ــعب  ــتكبار وتبني قضايا األمة ويف املقدمة مظلومية الش قوى االس

الفلسطيني وتحرير املقدسات اإلسالمية.
ــدد املشاركون عىل أن أبناء تهامة األحرار والرشفاء ال يمكن  وش
ــلموا لقوى العدوان  ــوال أن يرضخوا أو يستس ــأي حال من األح ب

مهما كانت التضحيات.
ــة الكرامة  ــة لخوض معرك ــود الجهوزية الكامل ــت الحش وأعلن
ــالل.. مؤكدة  ــزو واالحت ــن يف مواجهة قوى الغ ــن الوط ــاع ع والدف
ــادئ اإليمانية التي  ــف واملوقف انطالقا من املب ــة وحدة الص أهمي

تبني أمة قوية شامخة ال يمكن تركيعها.
ــي يحققها الجيش  ــاركون باإلنجازات النوعية الت ــاد املش وأش

واللجان الشعبية يف مختلف جبهات العزة والكرامة .
ــد الثورة  ــة إىل خطاب قائ ــاء تهام ــتمع أبن ــرية اس ــالل املس وخ
السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي الذي أكد حق الشعب اليمني 

وكل شعوب العالم يف الحرية واالستقالل .
ــة مارب أمس  ــب القراميش بمحافظ ــاء مديرية حري ــم أبن ونظ

لقاء قبلياً يف الذكرى السنوية للرصخة.
ــب التنفيذية  ــدراء املكات ــن م ــرضه عدد م ــذي ح ــاء ال  ويف اللق
واملشائخ واألعيان .. أكد املحافظ أحمد مجيديع أهمية استشعار 
املسؤولية تجاه ما يتعرض له الوطن من مؤامرات وعدوان خارجي 

يستهدف النيل من أمنه واستقراره وسيادته . 
ــاريع  ــن املجتمع ضد املش ــعار الرصخة يحص ــار إىل أن ش وأش

األمريكية والصهيونية.
ــاء القراميش ودعمهم  ــع تضحيات أبن ــن املحافظ مجيدي  وثم
ــة تعزيز عوامل  ــال .. مؤكدا أهمي ــتمر للجبهات باملال والرج املس
ــال حتى تطهري  ــد الجبهات بالرج ــه العدوان ورف ــود يف وج الصم

كامل تراب املحافظة والوطن من دنس الغزاة واملحتلني.
ــاء القراميش يف رفد  ــتمرار أبن ــاركون يف اللقاء اس  وقد أكد املش
ــات باملال والرجال والغايل والنفيس حتى تحقيق االنتصار  الجبه

عىل قوى الغزو والعدوان . 
ــراءة من  ــذي يعد ب ــة ال ــعار الرصخ ــكهم بش ــاروا إىل تمس وأش
املشاريع األمريكية والصهيونية التي تستهدف املنطقة. واستنكر 
ــي ومرتزقتهم  ــعودي األمريك ــاء القراميش جرائم العدوان الس أبن
ــرأة يف محافظة الجوف .. معتربين  بحق اليمنيني ومنها خطف ام
ــرشوع التخريبي والفوضوي  ــؤرشاً عىل خطورة امل تلك الجرائم م

الذي يحمله املرتزقة وممولوهم.

0404أخبار وتقارير
أكدت أن الشعار يجسد موقفًا إيمانيًا تجاه أعداء اللهأكدت أن الشعار يجسد موقفًا إيمانيًا تجاه أعداء الله

مسيرات حاشدة مسيرات حاشدة في صنعاء وعدد من المحافظاتفي صنعاء وعدد من المحافظات احتفاء بالذكرى السنوية للصرخة احتفاء بالذكرى السنوية للصرخة

إب/ سبأ
ــظ إب عبدالواحد صالح أمس مع  ناقش محاف
ــارة هيلدنج،  ــا باليمن س نائبة مدير مكتب األوتش
ــا يف املحافظة لدعم  ــانية لألوتش التدخالت اإلنس
ــني واملترضرين جراء األوضاع الراهنة التي  النازح

يمر بها الوطن.
ــة  ــل املحافظ ــور وكي ــاء بحض ــتعرض اللق واس
ــانية  اإلنس ــال  األعم ــاهري،  الش ــد  عبدالحمي
ــا يف إيواء نازحي الحديدة إىل  املنفذة ودور األوتش

املحافظة .
ــن نائبة مدير مكتب  ــتمع املحافظ صالح م واس
ــل الجاري  ــول خطة العم ــاح ح ــا إىل إيض األوتش
ــي  الت ــانية  اإلنس ــاريع  واملش ــا  حالي ــا  تنفيذه
ــتنفذها لتخفيف معاناة النازحني واملترضرين  س
ــهيالت التي  ــكر والتقدير للتس ــة عن الش .. معرب
ــة  باملحافظ ــة  املحلي ــلطة  الس ــادة  قي ــا  تقدمه

ــي ضمن  ــي تأت ــانية الت ــة اإلنس ــاريع املنظم ملش
برنامج اإلستجابة الطارئة لنازحي الحديدة.

وبينت أن إجماىل عدد األرس التي تم تسجيلها 
ــالل  خ إب  إىل  ــدة  الحدي ــي  لنازح ــا  وتقييده
ــف و100 أرسة، وتم توفري  ــبوعني املاضيني أل األس

مستلزمات اإليواء ألكرث من 700 أرسة .

ــا  األوتش ــالح  ص ــظ  املحاف ــب  طال ــاء  اللق ويف 
واملنظمات الدولية العاملة يف املجاالت اإلنسانية 
ــني  للنازح ــة  الفعلي ــاندة  واملس ــم  الدع ــم  بتقدي
ــاريعها يف  ــا ومش ــيع خدماته ــن وتوس واملترضري

مختلف املجاالت اإليوائية والغذائية والصحية.
ــاء أكرث من مليون  ــار إىل أن إب تتحمل أعب وأش
ــن ال يغطي  ــني واملترضري ــا يقدم للنازح ــازح وم ن
ــدا  ــة .. مؤك ــم الرضوري ــم ومتطلباته احتياجاته
ــالم، ما دفع  ــة لألمن والس ــتظل محافظ أن إب س

النازحني للنزوح إليها .
ــلطة  ــادة الس ــتعداد قي ــظ إب اس ــد محاف وأك
ــل الصعوبات  ــهيالت وتذلي ــم التس ــة تقدي املحلي
ــني  للنازح ــة  وإغاثي ــانية  إنس ــال  أعم أي  ــام  أم

واملترضرين.

محافظ إب يناقش التدخالت اإلنسانية لألوتشا في دعم النازحين والمتضررينمحافظ إب يناقش التدخالت اإلنسانية لألوتشا في دعم النازحين والمتضررين

ــرائيلية واألمريكية ــع اإلس ــة البضائ ــق النصر ومقاطع ــات حتى تحقي ــى رفد الجبه ــوة إل ــرائيلية واألمريكيةالدع ــع اإلس ــة البضائ ــق النصر ومقاطع ــات حتى تحقي ــى رفد الجبه ــوة إل الدع
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مناقشة نشاط اإلدارة العامة مناقشة نشاط اإلدارة العامة 
للموارد المالية بصنعاءللموارد المالية بصنعاء

صنعاء/سبأ
ــد قطينة،  ــني محم ــظ حن ــة املحاف ــاء برئاس ــاع بصنع ــش اجتم ناق

الجوانب املتعلقة بأداء ونشاط اإلدارة العامة لتنمية املوارد املالية.
ــة املوارد املالية عبده  ــتعرض االجتماع الذي ضم مدير عام تنمي واس
ــاء األقسام، اآللية املتصلة بالرقابة ومتابعة  كثري ومدراء اإلدارات ورؤس

مستوى أداء املكاتب اإليرادية والصعوبات التي يتم مواجهتها.
ــد املحافظ قطينة رضورة تنمية املوارد من خالل وضع املعالجات  وأك

والحلول لتجاوز أي صعوبات تواجه املكاتب االيرادية.
ــث عن أوعية  ــع املكاتب اإليرادية للبح ــيق م ــار إىل أهمية التنس وأش
إيرادية جديدة خاصة يف ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها الوطن 
ــبوعية ودورية حول املبالغ  ــددا عىل أهمية رفع تقارير يومية وأس .. مش

املحصلة واملوردة من كل مكتب.
ــوارد املالية يف متابعة  ــن محافظ صنعاء جهود إدارة وموظفي امل وثم

أداء املكاتب اإليرادية.


