
0202أخبار وتقارير
طالب ببذل المزيد من الجهود إليقاف العدوان ورفع الحصار

صنعاء -سبأ
ــذي أكد أنه  ــاد األوروبي وال ــس النواب ببيان االتح ــاد مجل أش
ــزاع يف اليمن وكذا  ــكري للن ــاك أي حل عس ــن أن يكون هن ال يمك
ــود مبعوث األمني العام لألمم املتحدة  تأكيده عىل أهمية دعم جه
"مارتن غريفيث" الرامية التوصل إىل حل سيايس شامل، وحرص 
ــراف والعمل عىل  ــع كافة األط ــي عىل التواصل م ــاد األوروب االتح
ــات  ــة اإلمكان ــد كاف ــن وحش ــانية لليم ــاعدات اإلنس ــم املس تقدي

والقدرات إليصال املساعدات إىل املستهدفني.
ــي من أن  ــان االتحاد األورب ــا احتواه بي ــس إىل م ــرق املجل وتط
استمرار الحرب والحصار قد أدى إىل أسوأ أزمة إنسانية يف العالم 
ــاني  ــكان اليمن يحتاجون إىل دعم إنس ــن %80 من س ــرث م وأن أك
وأكرث من 10 ماليني شخص بحاجة ماسة للمساعدة، فيما تسبب 

يف نزوح املاليني بينهم نساء وأطفال.
ــانية فإن أكرث من 17  ــان إىل أنه ورغم الجهود اإلنس ــار البي وأش
ــمة يف اليمن يعانون من انعدام األمن الغذائي وأكرث من  مليون نس

ــكل  ــمة يعانون من عدم توفر الغذاء والدواء بش ثمانية ماليني نس
حاد ويتهددهم خطر املجاعة فضًال عن انقطاع الخدمات العامة 
األساسية خاصة يف مجاالت الصحة والرصف الصحي والتعليم .
ــزام االتحاد األوروبي بوحدة اليمن  ورحب مجلس النواب بالت
وسيادته واستقالله وسالمة أراضيه ودعوته كافة األطراف الفاعلة 
ــف العمليات  ــق إزاء تكثي ــه من قل ــا عرب عن ــك، وبم ــرتام ذل إىل اح
ــدة بما يف ذلك  ــة وميناء الحدي ــراُ يف وحول مدين ــكرية مؤخ العس

الخطر الذي يتهدد املدنيني .
ــة يحيى عيل  ــه أمس برئاس ــواب يف اجتماع ــه مجلس الن ووج
ــه بيان االتحاد  ــتعراضه ملا تضمن ــي رئيس املجلس بعد اس الراع
ــتجدات األحداث يف الحديدة وتدهور الوضع  األوروبي بشأن مس
ــتمرار الحرب والحصار رسالة شكر  ــاني يف اليمن جراء اس اإلنس
ــي يبذلها  ــاعي الت ــاد األوروبي عىل الجهود واملس ــر لالتح وتقدي
ــاف العدوان  ــىل إيق ــلمي والعمل ع ــل الس ــب الح ــبيل تغلي يف س

والحصار عىل اليمن.

ــعب بموقف االتحاد األوروبي  ويف الوقت الذي أشاد نواب الش
ــاف العدوان ورفع الحصار  ــوه ببذل املزيد من الجهود إليق .. طالب
ــل عىل منع  ــعودية والعم ــنه دول التحالف بقيادة الس ــذي تش ال
دولهم وحكوماتهم من بيع األسلحة لدول تحالف العدوان بقيادة 
ــعودية الذي تستخدمه يف تدمري البنية التحتية وهدم املنازل  الس

عىل رؤوس ساكنيها.
ــتماع إىل تقرير  ــتكمل مجلس النواب االس ــن جهة أخرى اس م
اللجنة املشرتكة من الشؤون الدستورية والقانونية، وتقنني أحكام 
الرشيعة اإلسالمية والعدل واألوقاف والدفاع واألمن بشأن مرشوع 

قانون مكافحة اإلرهاب.
ــة قادمة بحضور الجانب الحكومي  ــته إىل جلس وأرجأ مناقش

املختص.
ــتهل جلسته باستعراض محرضه السابق  وكان املجلس قد إس
ــات أعماله اليوم األربعاء بمشيئة  ــيواصل عقد جلس وإقراره، وس

الله تعاىل .

ــن ــأن اليم ــي بش ــاد األوروب ــان االتح ــن بي ــيد بمضامي ــواب يش ــس الن ــنمجل ــأن اليم ــي بش ــاد األوروب ــان االتح ــن بي ــيد بمضامي ــواب يش ــس الن مجل

ناقش األداء الحكومي واألوضاع في الجبهاتناقش األداء الحكومي واألوضاع في الجبهات

صنعاء / سبأ 
ــدوري  ــه ال ــوزراء اجتماع ــس ال ــد مجل عق
ــة رئيس املجلس الدكتور  أمس بصنعاء برئاس
ــة  ــح بن حبتور، كرس ملناقش عبدالعزيز صال
ــاألداء الحكومي  ــن املواضيع املتصلة ب عدد م
ــدوان  الع ــة  مواجه ــات  جبه يف  ــاع  واألوض

ومرتزقته.
حيث استمع املجلس إىل تقرير نائب رئيس 
ــن الحالة  ــاع ع ــن والدف ــؤون األم ــوزراء لش ال
ــن والغزاة  ــات مواجهة املعتدي ــة يف جبه العام
ــة، وما وراء الحدود وخاصة ما يتصل  الداخلي
ــم تحقيقه من  ــاحل الغربي وما ت ــة الس بجبه

انتصارات عىل الغزاة ومرتزقتهم مؤخرا .
أن  ــدوا  اعتق ــن  املعتدي أن  ــر  التقري ــني  وب
ــف قادرون  ــوي والبحري املكث ــم الج بغطائه
ــاحل الغربي  ــار يف الس ــق االنتص ــىل تحقي ع
ــرية يف تحقيق نرص  ــىل ذلك آمال كب معلقني ع
ــال  أبط أن  ــا  موضح  .. ــيايس  وس ــكري  عس
ــعبية كانوا لهم باملرصاد  الجيش واللجان الش
ــزاة  ــزل الغ ــن ع ــه م ــن الل ــل م ــوا بفض وتمكن
ــاحل الغربي عرب  واملعتدين ومرتزقتهم يف الس
ــىل طول  ــكري ع ــوط اإلمداد العس ــع خط قط
ــة الحديدة إىل  ــاحل الغربي جنوب مدين الس
ــم محارصتهم  ــزاء ومن ث ــة أج ــرث من خمس أك
ــم عن بعضهم بعضا وخنقهم عىل ذلك  وعزله

النحو الذي شاهده الجميع .
ــي  الت ــة  النوعي ــازات  االنج ــتعرض  واس
ــا القوة الصاروخية وتصنيع الطائرات  حققته
ــع وأماكن أبعد  ــت إىل مواق ــرية التي توغل املس
ــوالت  ــا بالبط ــدو .. منوه ــع الع ــا كان يتوق مم
ــال  ــا أبط ــي يقدمه ــرية الت ــات الكب والتضحي
ــة  ــعبية يف كاف ــان الش ــن واللج ــش واألم الجي
ــاص ودورهم  ــكل خ ــاحل بش ــات والس الجبه
ــات  ورهان ــات  مخطط ــال  إفش يف  ــم  الحاس

العدوان الخارسة .
ــتمع املجلس إىل تقرير نائب رئيس  كما اس
ــج زيارته  ــات عن نتائ ــؤون الخدم الوزراء لش
ــوزارات  ال وزراء  ــه  ومع ــدة  الحدي ــة  ملحافظ
ــلطة املحلية يف  ــم قيادة الس ــة ولقائه الخدمي
ــم التوصل إليه من  ــريا إىل ما ت املحافظة .. مش
ــج ايجابية لفائدة تطبيع الحياة يف مدينة  نتائ
ــدوان األخري والرتكيز  الحديدة إثر تصعيد الع
ــات العامة ومقومات الحياة  عىل عودة الخدم
ــية  ــواد التموينية األساس ــية وتوفري امل املعيش

عالوة عىل الرشوع يف إصالح شبكة املياه.
ــازه من خطوات  ــح التقرير ما تم انج وأوض
ــي العاجل عرب  ــاني واإلغاث ــب اإلنس يف الجان
ــؤون  الش ــيق  وتنس إلدارة  ــة  الوطني ــة  الهيئ
أن  ــداً  مؤك  .. ــوارث  الك ــة  ومواجه ــانية  اإلنس
ــام  ع ــكل  بش ــدة  الحدي ــة  مدين يف  ــاع  األوض
ــائل  ــا تروج له وس ــرة تماما مل ــتقرة ومغاي مس
ــم  حملته ــرب  ع ــه  ومرتزقت ــدوان  الع ــالم  إع

التضليلية األرشس منذ بدء عدوانهم.
ــب رئيس  ــر نائ ــس إىل تقري ــتمع املجل واس
ــة إغاثة  ــري عملي ــة عن س ــر املالي ــوزراء وزي ال
ــة الحديدة إىل عدد  ــواء النازحني من مدين وإي
من املناطق يف إطار املحافظة وكذلك النازحني 
ــاء ومحافظات ريمه  ــا إىل العاصمة صنع منه
ــار البالغ عددهم  ــت وإب وذم ــه واملحوي وحج
ــوا إىل مناطق  ــازح منهم24 ألف نزح 46 ألف ن
يف إطار املحافظة و14 ألف إىل أمانة العاصمة، 
ــني املحافظات الخمس  ــوزع البقية ما ب فيما ت

آنفة الذكر .
واستعرض التقرير الرتتيبات اإلغاثية التي 
ــانية  تم اتخاذها بالتعاون مع املنظمات اإلنس
ــات  ــواء واملتطلب ــق اإلي ــة مناط ــري وتهيئ لتوف

األساسية الالزمة ملعيشتهم اليومية.
وأشار التقرير إىل املعالجات التي اتخذتها 
ــارة بالتعاون  ــة والصناعة والتج ــي املالي وزارت

ــباب ارتفاع أسعار  مع القطاع الخاص، إزاء أس
ــا نجم عنها  ــع ورشاء العمالت األجنبية وم بي
من نتائج ايجابية تمثلت يف بدء تراجع أسعار 

هذه العمالت مقابل الريال اليمني.
واستمع املجلس إىل تقرير وزير الخارجية 
ــرتة  للف ــوزارة  لل ــايس  الدبلوم ــاط  النش ــن  ع
املنرصمة و خاصة ما يتصل بتفعيل العالقات 
ــاد األوربي  ــاص االتح ــه خ ــم وبوج ــع العال م
ــم املتحدة يف  ــز عالقات الرشاكة مع األم وتعزي

الجوانب اإلنسانية والسياسية.
ــوص إىل نتائج  ــار التقرير بهذا الخص وأش
زيارة املبعوث األممي إىل اليمن مارتن غريفيث 
األخرية إىل العاصمة صنعاء وإحاطتيه اللتني 
ــس األمن الدويل عن األوضاع  قدمهما إىل مجل
ــاعيه إلحياء املسار السلمي يف  يف اليمن ومس

تجاه السالم .
ــع املبعوث  ــود م ــر أن الجه ــح التقري وأوض
ــي تطلعات  ــة بما يخدم ويلب األممي متواصل
الشعب اليمني يف السالم واالستقرار .. منوها 
ــات  ــهدته العالق ــذي ش ــري ال ــن الكب بالتحس
ــا بالجيدة  ــي والتي وصفه ــع االتحاد األورب م
ــة يف محنته  ــي خاص ــعب اليمن ــدة للش واملفي

الراهنة.
ــة متواصلة  ــود وزارة الخارجي ــد أن جه وأك
ــرب  ــا يع ــانية بم ــية واإلنس ــا السياس بجوانبه
ــيايس األعىل وحكومة  ــة املجلس الس عن رؤي
ــعب اليمني  ــات الش ــي وتطلع ــاذ الوطن اإلنق
ــروج من محنته الراهنة وصوال  الصامد يف الخ

إىل السالم املرشف.
ــر وزير  ــوزراء إىل تقري ــس ال ــتمع مجل واس
ــا  ــي تنجزه ــام الت ــف امله ــن مختل ــدل ع الع
ــلطتني  ــوزارة يف إطار تعزيز التكامل بني الس ال
ــوق  الحق ــون  ص يف  ــة  والتنفيذي ــة  القضائي
ــاط املجتمع ما يوطد  وتكريس العدالة يف أوس

استقراره وحماية سكينته العامة.
ــر نائب وزير  ــتمع املجلس إىل تقري كما اس
ــي  ــة الت ــام األمني ــل امله ــن مجم ــة ع الداخلي
ــة  ــزة األمني ــة األجه ــوزارة وكاف ــا ال ــت به قام
ــى 4 يوليو  ــرتة 28 يونيو املنرصم حت خالل الف
ــزة األمنية  ــريا إىل تمكن األجه ــاري .. مش الج
ــبكات  ــن الخاليا النائمة وش ــن ضبط عدد م م
ــد التابعة للعدوان وخاصة يف محافظات  الرص

الحديدة وريمة وإب وتعز وأمانة العاصمة.
ــة  العالي ــة  ــة األمني باليقظ ــر  التقري ــوه  ون
ــبيها يف  ــة ومنتس ــات األمني ــف املؤسس ملختل
ــل من أمن  ــدوان للني ــة مخططات الع مواجه

الوطن وإفشالها.
ــم املرتكبة  ــم الجرائ ــر حج ــح التقري وأوض
ــالل هذه الفرتة  ــعودي خ من قبل العدوان الس
ــة ما بني  ــا إىل687 جريم ــل عدده ــي وص والت
ــا  ــم عنه ــي نج ــف مدفع ــريان وقص ــارات ط غ

استشهاد العرشات من املدنني بما فيهم نساء 
وأطفال وإصابة املئات.

ولفت إىل أن عدد الجرائم الجنائية املرتكبة 
ــة ما بني  ــت إىل 595 جريم ــرتة وصل يف ذات الف
جسيمة وغري جسيمة .. مبينا أن نسبة ضبط 
ــت إىل أكرث من 95  ــذه الجرائم وصل ــي ه مرتكب

باملائة ويف فرتة زمنية قياسية.
ــات الالزمة  ــر إىل االحتياج ــرق التقري وتط
ذات األولوية للوزارة ومختلف األجهزة األمنية 
ــط الجرائم  ــز جهودها يف مواجهة وضب لتعزي

وتكثيف العمل األمني الوقائي.
ــات  مخرج ــؤون  لش ــة  الدول ــر  وزي ــدم  وق
ــة، عرضا  ــي واملصالحة الوطني ــوار الوطن الح
ــاع يف املحافظات  ــزاً للمجلس عن األوض موج
ــا يعانيه أبناؤها نتيجة  الجنوبية والرشقية وم
ــلحة بدعم  ــيات املس ــوىض وتواجد املليش الف
ــردي الخدمات العامة  من املحتل اإلماراتي وت
ــرية التي يتعرض  ــريا إىل االنتهاكات الكب .. مش
ــجون واملعتقالت الرسية  لها املعتقلون يف الس

التابعة لالحتالل.
ــتماعه  اس ــب  عق ــاً  عالي ــس  املجل ــاد  وأش
ــات والبطوالت التي  ــك التقارير بالتضحي لتل
يسطرها يف هذه اللحظة الزمنية الفارقة رجال 
ــعبية واملتطوعني  الجيش واألمن واللجان الش
ــزاة ومرتزقتهم  ــن والغ ــون املعتدي وهم يواجه
ــاحل الغربي  ــات وخاصة الس ــة الجبه يف كاف
ــة  ــق يف جبه ــذي تحق ــرص ال ــدا أن الن .. مؤك
ــه أثره  ــه وكان ل ــتهان ب ــري وال يس ــاحل كب الس
ــاته االيجابية الكبرية عسكريا  البالغ وانعكاس

وسياسيا لصالح اليمن وأبنائه .
ــغ بأبطال  ــزازه البال ــرب املجلس عن اعت وع
ــعبية واملتطوعني  الجيش واألمن واللجان الش
ــع النظري وهم  ــالهم منقط وصمودهم واستبس
يذودون عن األرض والعرض يف مواجهة عدوان 
ــوض معركته  ــهر لخ ــذ أش ــد العدة من ــاغ أع ب
ــاحل الغربي التي بنى عليها  الخارسة يف الس
ــعب  ــاال عريضة يف كرس إرادة وعنفوان الش آم
ــتكمال مرشوعه  ــة واس ــواه الوطني ــي وق اليمن
ــن  للوط ــريي  والتدم ــي  والتمزيق ــي  التخريب

اليمني الكبري .
ــزازه بالتطورات  ــن اعت ــرب املجلس ع كما ع
ــكري  ــع العس ــا التصني ــي حققه ــرية الت الكب
وخاصة يف مجال الردع الصاروخي والطائرات 
ــن  ــم م ــي ت ــخ والت ــة للصواري ــرية الحامل املس
ــم يف أكرث  ــن ومرتزقته ــف املعتدي ــا قص خالله
ــاحل الغربي ومحافظة عدن  من موقع يف الس

والعمق السعودي.
ــن  ــاء الوط ــره ألبن ــس تقدي ــجل املجل وس
األحرار الذين كان لهم أدوارهم املؤثرة يف إسناد 
جبهة الساحل وتعزيز صمود الجيش واألمن 
ــة .. مؤكداً  ــذه املعركة الفاصل واملتطوعني يف ه

ــب وطني  ــزاة واج ــن والغ ــة املعتدي أن مواجه
ومسؤولية أخالقية عىل الجميع .

ــود  الجه ــف  مختل ــىل  ع ــس  املجل ــى  وأثن
واملهام التي تقوم بها وزارة الداخلية ومختلف 
ــص مواجهة  ــواء فيما يخ ــزة األمنية س األجه
ــرضب الجبهة  ــدوان ل ــات الع ــف مخطط وكش
ــة  الجريم ــة  مواجه يف  أو  ــيل  الداخ ــن  واألم

املنظمة بمختلف أنواعها ومستوياتها .
واعترب حالة األمن واالستقرار التي تعيشها 
ــيد  ــة صنعاء وبقية املحافظات تجس العاصم
ــزة األمنية ومدى  ــود األجه ــح لحجم جه واض
ــا .. مؤكداً أن الجرائم  نجاحها يف تأدية مهامه
ــر ال يخلو منها  ــة التي تناولها التقري الجنائي
ــع بما يف ذلك تلك التي تعيش حالة  أي مجتم

استقرار وازدهار.
ــف  ملختل ــه  امتنان ــس  املجل ــجل  س ــا  كم
ــا وزارة  ــي تقوم به ــية الت ــال الدبلوماس األعم
ــر  ــاء، لتطوي ــة صنع ــن العاصم ــة م الخارجي
ــاته  عالقات اليمن مع املجتمع الدويل ومؤسس
ــادة  القي ــة  ــيدا لرؤي ــة تجس ــة والقاري الدولي

السياسة اليمنية .
ــى اليوم من  ــوزارة حت ــه ال ــوه بما حققت ون
ــاه  ــي وقضاي ــعب اليمن ــدة الش ــب لفائ مكاس
العادلة ونجاحها يف تجاوز عديد من العراقيل 
ــه األول لعزل  ــدوان منذ يوم ــي وضعها الع الت
وزارة  ــس  املجل ــث  وح  .. ــيا  دبلوماس ــن  اليم
ــا وتواصلها  ــىل مواصلة جهوده ــة ع الخارجي
ــية  الخارجي وامليض يف كرس العزلة الدبلوماس
ــال صوت  ــدوان إليص ــل الع ــة من قب املفروض

الشعب اليمني املظلوم إىل العالم أجمع .
ــه لالحتالل  ــه ورفض ــس إدانت ــدد املجل وج
ــة  الصارخ ــه  وانتهاكات ــعودي  الس ــي  اإلمارات
ــجونه  ــه وس ــرب معتقالت ــان ع ــوق اإلنس لحق
ــق معارضيه  ــاته القمعية بح ــة وممارس الرسي
ــني  ب ــر  والتناح ــال  واالقتت ــرصاع  لل ــه  وإذكائ
ــات  ــجيعه للممارس ــاء الوطن الواحد وتش أبن
ــطرية البغيضة .. مؤكداً أن الوطن برجاله  الش
ــتوى الوطني  ــىل املس ــني ع ــاء واملخلص األوفي
ــاوم والرافض لالحتالل  ــني يف نهجهم املق ماض
ــاته اإلجرامية يف املحافظات واملناطق  وممارس
ــري األرض اليمنية من  ــة وصوال إىل تطه املحتل

دنسه وقبح أعماله ورشوره.
ــة  ــىل خط ــه ع ــس يف اجتماع ــق املجل وواف
ــات  ــة وموازن ــة للدول ــة العام ــاق للموازن اإلنف
ــق  والصنادي ــة  وامللحق ــتقلة  املس ــدات  الوح
ــمرب  ــي "يوليو- ديس ــف الثان ــة للنص الخاص
ــا إىل مجلس النواب  ــه بإحالته 2018م .. ووج
ــراءات  اإلج ــتكمال  واس ــرار  واإلق ــة  للمناقش

الدستورية الالزمة بشأنها.
ــر الخدمة  ــىل تقرير وزي ــع املجلس ع واطل
ــأن مؤرشات االنضباط  املدنية والتأمينات بش

ــة  املركزي ــلطتني  الس ــدات  لوح ــي  الوظيف
ــان والجهود التي  ــهر رمض ــة خالل ش واملحلي
ــية  بذلتها الوزارة من خالل حمالتها التفتيش
ــتوى االنضباط  ــىل مس ــوف ع ــة للوق امليداني
ــالل  ــة خ ــدات العام ــة الوح ــي يف كاف الوظيف

الشهر الكريم .
ــف البيانات عن  ــتعرض التقرير مختل واس
ــب الحضور والغياب بما يف ذلك القيادات  نس
ــباب  ــريا إىل تصدر وزارات الش ــة .. مش اإلداري
ــة والطرق  ــغال العام ــة واملالية واألش والرياض
ــة لقائمة  ــؤون القانوني ــة والش واإلدارة املحلي
ــي  الوظيف ــاط  االنضب ــتوى  مس يف  ــوزارات  ال
ــهر رمضان املنرصم عىل التوايل وذلك  خالل ش
ــة املحويت  ــزي ومحافظ ــتوى املرك ــىل املس ع

وأمانة العاصمة عىل املستوى املحيل.
كما اطلع املجلس عىل تقرير وزير الخدمة 
ــج متابعة االنضباط الوظيفي  املدنية عن نتائ
عقب عيد الفطر من قبل فرق الوزارة وتحديدا 

يومي السبت واألحد -23 24 يونيو املنرصم .
وبني التقرير أن حملة التفتيش استهدفت 
ــزول  بالن ــت  غطي ــة  عام ــدة  وح  137 ــدد  ع
ــزي و274  ــتوى املرك ــي كاملة عىل املس امليدان
وحدة عىل املستوى املحيل ما بني مكتبا، فرعا 
ومديرية .. مشريا إىل أن أعىل نسبة حضور تم 
ــتوى الوزارات  ــجيلها عقب العيد عىل مس تس
سجلت عىل التوايل يف وزارات األشغال العامة 
والطرق واملالية والشؤون االجتماعية والعمل 
ــاون  والتع ــط  والتخطي ــة  والرياض ــباب  والش
ــت محافظة املحويت املركز  الدويل، فيما احتل
ــبة الحضور عىل املستوى املحيل  األول يف نس

تلتها أمانة العاصمة
ــود املبذولة من قبل  ــاد املجلس بالجه وأش
ــا  وفرقه ــات  والتأمين ــة  املدني ــة  الخدم وزارة 
ــان  ــهر رمض ــالل ش ــة خ امليداني ــية  التفتيش

وعقب عطلة عيد الفطر .
ــا  نزوله ــف  وتكثي ــة  مواصل رضورة  ــد  وأك
ــة العامة  ــدات الخدم ــع وح ــي إىل جمي امليدان
بشكل مفاجئ للوقوف املستمر عىل مستوى 
ــة أي قصور يف  ــي ومعالج ــاط الوظيف االنضب
ــاط  ــق العدالة يف أوس ــا يحق ــب بم ــذا الجان ه

املوظفني عرب تفعيل مبدأ الثواب والعقاب .
ــن املتغيبني من  ــم ع ــس الخص ــر املجل وأق
موظفي وحدات القطاع االقتصادي واملستقل 
ــع 100باملائة عن  ــاً بواق ــن يتقاضون راتب الذي
ــبت املوافق 23 يونيو 2018م  غيابهم ليوم الس
ــاب الحكومة العام  اليوم بثالث أيام تورد لحس
ــة  ــدات الخدم ــة لوح ــذارات كتابي ــه إن وتوجي
ــوزارة بأي  ــم تواف ال ــي امتنعت ول ــة الت العام
ــه  ــذا توجي ــش وك ــرتة التفتي ــالل ف ــات خ بيان
ــة املتغيبة  ــادات اإلداري ــذارات مكتوبة للقي إن
ــم والوحدات الخاضعة  ــن العمل يف وحداته ع

إلرشافهم.
ــة  ــة املدني ــر الخدم ــاع وزي ــف االجتم وكل
ــم  ــة باس ــات كتابي ــه تنبيه ــات توجي والتأمين
ــبة  ــت نس ــي حقق ــدات الت ــس إىل الوح املجل
ــن 80 باملائة  ــني 60 باملائة وأقل م ــور ما ب حض
ــدات التي  ــة إىل الوح ــذارات كتابي ــه إن وتوجي
ــة  ــن 60 باملائ ــل م ــور أق ــبة حض ــت نس حقق
ــد الفطر املنرصم مع  ــاالت الغياب عقب عي لح
توجيه رسالة شكر باسم املجلس إىل الوحدات 

التي حققت نسبة حضور 100 باملائة.
ــام  ــب بانضم ــد رح ــوزراء ق ــس ال وكان رئي
ــكان الدكتور طه  ــة العامة والس وزيري الصح
ــوكل والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة  املت
.. معربا عن تمنياته لهما بالتوفيق يف مهامهم.

وناقش املجلس عددا من املواضيع األخرى 
املدرجة يف جدول أعماله.

مجلس الوزراء يثني على أبطال الجيش واللجان وانتصاراتهم مجلس الوزراء يثني على أبطال الجيش واللجان وانتصاراتهم 
في كافة الجبهات إلفشال مخططات العدوانفي كافة الجبهات إلفشال مخططات العدوان

ــام الجاري ــف الثاني من الع ــة للدولة للنص ــاق للموازنة العام ــى خطة اإلنف ــة عل ــام الجاريالموافق ــف الثاني من الع ــة للدولة للنص ــاق للموازنة العام ــى خطة اإلنف ــة عل الموافق
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ــال المال في  ــاركة رج ــد أهمية مش ــدروس يؤك ــال المال في العي ــاركة رج ــد أهمية مش ــدروس يؤك العي
األعمال االغاثية للتخفيف من معاناة نازحي الحديدةاألعمال االغاثية للتخفيف من معاناة نازحي الحديدة

صنعاء/سبا
ــم بأعمال رئيس  ــة القائ ــورى أمس اجتماع برئاس عقد بمجلس الش
ــكلة من مجلس  ــم اللجنة املش ــني العيدروس، ض ــس محمد حس املجل
ــع الجهات  ــيق م ــني والتنس ــاع النازح ــة أوض ــة بمتابع ــورى املعني الش
ــواء املهجرين قرساً  ــمية ومنظمات املجتمع املدني واملانحني يف إي الرس

من أبناء محافظة الحديدة.
ــورى إىل أن  ــس مجلس الش ــم بأعمال رئي ــار القائ ــاع أش ويف االجتم
ــة املكلفة ما زالت تعقد لقاءاتها مع الجانب الحكومي واملنظمات  اللجن
ــتمرار تصعيد  ــن قرساً جراء اس ــة بالنازحني واملهجري ــات املعني والهيئ

األعمال العسكرية للعدوان والحصار الشامل يف عامه الرابع.
ــع الجهات ذات  ــيق م ــح أن الهدف من هذه اللقاءات هو التنس وأوض
ــة للتخفيف من  ــع آلية عملي ــع املدني لوض ــات املجتم ــة ومنظم العالق
معاناة النازحني الذين أصبحوا جزءاً من الكارثة اإلنسانية التي يعاني 

منها الشعب اليمني وفقاً للتقارير الدولية.
ــني بالغرفة  ــال ممثل ــال األعم ــرتاك رج ــة إش ــدروس أهمي ــد العي وأك
ــاة  ــن معان ــف م ــانية للتخفي ــة واإلنس ــال اإلغاثي ــة يف األعم التجاري
ــز دور منظمات  ــاء الحديدة، باإلضافة إىل تعزي ــن قرساً من أبن املهجري
ــة واملنظمات ذات  ــود الحكوم ــة إىل جانب جه ــي الفاعل ــع املدن املجتم
ــيق مع الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية  الصلة بالتنس
ــري  ــني وتوف ــاة النازح ــأة معان ــن وط ــف م ــا يخف ــوارث بم ــة الك ومواجه

االحتياجات الالزمة لهم من مأوى وغذاء ورعاية صحية.
ــا منظمات املجتمع  ــتضطلع به ــد ناقش االجتماع األدوار التي س وق
ــن أبناء  ــن قرساً م ــبة للمهجري ــول مناس ــاد حل ــبيل إيج ــي يف س املدن
الحديدة، والتأكيد عىل أهمية تفعيل دور منظمات املجتمع املدني ذات 
ــة العاملة  ــي واملنظمات الدولي ــع الجانب الحكوم ــيق م العالقة بالتنس

باملجال اإلغاثي.
ــتمرار عقد اللقاءات مع الجانب الحكومي للوقوف  وأقر االجتماع اس
ــن إمكانيات يف  ــا يمكن توفريه م ــود املبذولة يف هذا اإلطار وم ــىل الجه ع

الجوانب الصحية واإلغاثية.
ــات واملعلومات من الجهات  ــتكمال جمع البيان كما أقر االجتماع اس
ــتتم  الحكومية والهيئات واملنظمات ذات العالقة عن النازحني والتي س
ــتفادة منها يف صياغة التقرير النهائي الذي سيصدر عن املجلس  االس
ــهم يف  ــيايس األعىل بما يس ــه إىل املجلس الس ــيتم رفع ــك والذي س بذل

التخفيف من معاناة النازحني ودعم جهود اإلغاثة.

وزير التخطيط يؤكد ضرورة مواءمة السياسات وزير التخطيط يؤكد ضرورة مواءمة السياسات 
الوطنية لتحقيق األمن الغذائيالوطنية لتحقيق األمن الغذائي

صنعاء/سبأ
ــة العمل الخاصة  عقدت بوزارة التخطيط والتعاون الدويل أمس ورش

بالتقييم املشرتك للتقدم املحرز يف منصة أصحاب املصالح.
ويف الورشة أشار وزير التخطيط والتعاون الدويل الدكتور عبدالعزيز 

الكميم إىل أهمية انعقاد ورشة يف إطار نظام التقييم والرقابة.
ــيع منصة أصحاب  ــع األول من العام املايض توس ــني أنه تم يف الرب وب
ــمل رشكاء جدد كاملنظمات األكاديمية  املصالح املتعددين يف اليمن لتش
ــات املجتمع املدني التي تركز عىل تمكني املرأة واملجتمع املحيل،  ومنظم
ــد الدويل  ــارزة كاملعه ــات ب ــع مؤسس ــة جديدة م ــاء رشاك ــم إنش ــا ت كم

للسياسات الغذائية.
ــة مواءمة كافة  ــىل أهمي ــاون الدويل ع ــط والتع ــدد وزير التخطي وش
ــوء التغذية  ــة الجوع وس ــدم أولويات مكافح ــة لتخ ــات اليمني السياس

وحشد املوارد املتاحة لتحقيق األمن الغذائي.
تخلل الورشة التي شارك فيها نائب وزير التخطيط والتعاون الدويل 
ــكيل أربع مجموعات عمل بمشاركة  ــماعيل املحاقري، تش الدكتور إس

أصحاب املصالح املتعددين.
ــق الوطني لرفع مستوى التغذية يف اليمن  ــة نائب املنس حرض الورش

املهندس عبدالله الشاطر.

صنعاء/ سبأ
ــة مرشوعيتها  ــوان " الرصخ ــة بعن ــدوة فكري ــاء أمس ن ــدت بصنع ٌعق
ــة"، نظمتها دائرة العلماء واملتعلمني ألنصار الله  الدينية وآثارها الجهادي

بمناسبة الذكرى السنوية للرصخة يف وجه املستكربين.
ــاء اليمن العالمة  ــدوة التي حرضها رئيس رابطة علم ــت خالل الن قدم
ــة األوىل التي أعدها  ــت الورق ــن ورقتا عمل تناول ــمس الدين رشف الدي ش
ــود األهنومي وقدمها أحمد مطهر بعنوان املرشوعية الدينية للرصخة  حم
ــعار تاريخيا كإعالم وإظهار توجه وهوية قائلها  ــتعرضا وظيفة الش .. مس
ــتخدام هذا الشعار أثناء املعارك لتحقيق أهداف  يف أثناء الحرب، وكذا اس

عدة.
ــعار هو إنكار عىل اليهود والنصارى املعادين لإلسالم  ولفت إىل أن الش

واملسلمني وتعبري عن الرباءة منهم.

ــؤول الدائرة الحقوقية والقانونية ألنصار الله القايض  ــار مس فيما أش
ــار الجهادية  ــة بعنوان" اآلث ــل الثاني ــيش يف ورقة العم ــاب املحب عبدالوه
ــالم واألمة ومقاطعة  ــية"، إىل أهمية إعالن الرباءة من أعداء اإلس والسياس
ــىل اقتصادهم والذي  ــن أهمية يف التأثري ع ــم ملا لتلك املقاطعة م بضائعه

يمثل بالنسبة لهم الدينمو املحرك لسطوتهم وجربوتهم.
ــتنهاض األمة ملواجهة قوى  ــعار ومعانيه يف اس وتطرق إىل أهداف الش
االستكبار العاملي ومخططاتها العدائية لألمة، وكذا منطلقات هذا الشعار 

يف مواجهة التحديات الراهنة إىل جانب شعار املقاطعة االقتصادية.
ــعوب  ــة الرصخة يف إيقاظ الش ــاركون يف الندوة إىل أهمي ــص املش وخل
ــتهدف األمة وأمنها  والتنبيه تجاه تحركات األعداء ومخططاتهم التي تس

واستقرارها.
تخلل الندوة قصيدة للشاعر هادي الرزامي.

ــه  ــت الفقي ــة بي ــه بمديري ــار الل ــة ألنص ــدة الثقافي ــت الوح ــا اقام كم
بمحافظة الحديدة ندوة ثقافية بمناسبة الذكرى السنوية للرصخة تحت 

شعار (ثبات وصمود وانتصار).
ــربت يف مجملها عن ذكرى  ــن الكلمات التي ع ــت الندوة عدداً م تضمن
ــعوب وتنبيه  الرصخة واملنطلقات واألهداف وأهمية الرصخة يف إيقاظ الش

األمة تجاه تحرك األعداء واملخططات التي تحاك ضدها.
ــعار يف  ــداف الرصخة وأهمية الش ــاروا إىل أه ــدوة اش ــاركون يف الن املش
ــتكبار  ــة يف مواجهة دول االس ــتنهاض األم ــت واس ــة الصم ــة حال مواجه

العاملي ومخططاتها العدائية لألمة.
ــرى الرصخة  ــة إحياًء لذك ــة أمس وقف ــة العاصم ــت حرائر أمان ونظم

واستنكاراً لجريمة مرتزقة العدوان باختطاف امرأة يف محافظة الجوف.
ــائية  ــا الهيئة النس ــة التي نظمته ــة يف الوقف ــر العاصم ــدت حرائ وأك

ــب أمانة العاصمة أن اختطاف مرتزقة العدوان المرأة من  ألنصار الله مكت
ــا بمدينة الحزم وإخفاءها عن أرستها وأوالدها جريمة تعكس مدى  منزله

تجرد هذه العنارص من القيم واملبادئ الدينية واألعراف القبلية .
ــرأة جريمة  ــاف امل ــة أن جريمة اختط ــن الوقف ــادر ع ــرب بيان ص واعت
ــة اليمنيني عامة ، مطالباً األمم املتحدة  ــس كرامة كل امرأة يمنية وكرام تم
ــذه  ــاد إىل ه ــئولية وحي ــر بمس ــة النظ ــانية والحقوقي ــات اإلنس واملنظم

الجريمة .
كما طالب البيان منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق اإلنسان تشكيل 
ــىس العقوبات الجزائية التي  ــة تقصِّ يف قضايا املختطفات وإنزال أق لجن

نصت عليها القوانني الدولية .
ــزل عىل جرائم  ــعبية إىل الرد املزل ــش واللجان الش ــا البيان الجي ودع

العدوان وإيقاف تماديه وانتهاكاته ألعراض اليمنيني ودمائهم .

وقفة لحرائر أمانة العاصمةوقفة لحرائر أمانة العاصمة

ــه بالحديدة ــاء وبيت الفقي ــة)  في ندوة بصنع ــة وآثارها الجهادي ــروعيتها الديني ــة.. مش ــه بالحديدة(الصرخ ــاء وبيت الفقي ــة)  في ندوة بصنع ــة وآثارها الجهادي ــروعيتها الديني ــة.. مش (الصرخ


