
0202أخبار وتقارير
صنعاء /سبأ

ــور عبدالعزيز صالح  ــدد رئيس مجلس الوزراء الدكت ش
ــف الوزارات الخدمية لجهودها  بن حبتور عىل أهمية تكثي
ــرتاح الحلول واملعالجات للتحديات  يف خدمة املواطنني واق
ــا الخدمي والتخفيف من  ــة أمامها بما يعزز من دوره املاثل
معاناة الناس يف ظل الظروف الراهنة التي فرضها العدوان 

واالحتالل والحصار.
ــس بصنعاء وزراء  ــدى لقاء رئيس الوزراء أم جاء ذلك ل
اإلدارة املحلية عيل القييس والنقل زكريا الشامي والكهرباء 
ــاد  ــوزي واألوقاف واإلرش ــف الجرم ــدس لط ــة املهن والطاق

القايض رشف القلييص .
ــوزارات األربع وما يواجهها  ــث ناقش اللقاء أوضاع ال حي
ــل تداعيات العدوان والحصار  من صعوبات وتحديات بفع
ــاكل التي تعرتض  ــن املش ــة والحد م ــا يف املواجه وبرامجه
ــاه تأكيد  ــار يف اتج ــذا اإلط ــة يف ه ــار املحقق ــا واآلث طريقه
ــو املطلوب  ــىل النح ــا ع ــم خدماته ــر لتقدي ــا املؤث حضوره

ومواصلة أنشطتها وواجباتها الوظيفية األخرى.
ــدة جراء  ــة الحدي ــاع يف مدين ــاء عىل األوض ــف اللق ووق
ــتجدات يف الساحل الغربي  تصعيد الغزاة واملعتدين واملس
ــي يحققها رجال الجيش  ــل االنتصارات املتالحقة الت يف ظ
ــن  ــزاة واملعتدي الغ ــىل  ــني ع ــعبية واملتطوع ــان الش واللج

ومرتزقتهم.
ــج زيارته إىل  ــامي، نتائ ــتعرض الوزير الش ويف اللقاء اس
ــا بهذا الخصوص  ــار الحديدة مؤخرا .. موضح ميناء ومط
ــاطه يف استقبال  ــتقرار األوضاع يف امليناء واستمرار نش اس

وتفريغ السفن الواصلة إليه عىل نحو سلس .
ولفت إىل اآللية التي تسًري بها امليناء عالوة عىل الجهود 
ــات الطاقم  ــكاليات الخاصة باحتياج ــل اإلش ــة لح املبذول
ــار التي طالت مطار  ــا إىل حالة الدم ــي .. الفت اإلداري والفن
الحديدة بفعل االستهداف املكثف لطريان العدوان ملنشآته 

ومدرجه الرئييس منذ بدء العدوان حتى اللحظة.
وقدم الوزير الشامي عرض موجز عن انتصارات الجيش 
ــطرونه من بطوالت أسطورية يف  ــعبية وما يس واللجان الش
ــائر العدوان يف  ــم وحجم خس ــة املعتدين ومرتزقته مواجه
ــاحل الغربي عىل امتداد األسابيع املاضية يف الجوانب  الس

البرشية والتسليحية والتجهيزية.
ــتعرض أوضاع قطاع النقل بأنواعه الربي والبحري  واس
ــهيل  ــتوى الوطني يف تس ــوي ودوره النوعي عىل املس والج
ــافرين وانسياب حركة التجارة والبضائع  عملية تنقل املس
ــن الحديدة  ــل النازحني م ــك نق ــات بما يف ذل ــني املحافظ ب
ــات املجاورة  ــدوان إىل عدد من املحافظ ــبب تصعيد الع بس
لها وإىل العاصمة صنعاء باإلضافة إىل عالقات هذا القطاع 
ــفن  ــول الس ــهيل دخ ــل بتس ــا يتص ــة م ــة خاص الخارجي
ــز  ــن وتعزي ــط إىل اليم ــالت النف ــة وناق ــة واإلغاثي التجاري
ــتمرار يف أداء  ــع رشكات املالحة الدولية مع االس العالقات م

ــرة لألجواء  ــريان العاب ــالمة الط ــؤولياته تجاه تأمني س مس
اليمنية واإلقليمية.

ــوزارة  ال ــة  رؤي ــة  والطاق ــاء  الكهرب ــر  وزي ــح  أوض ــا  فيم
ــن مقومات  ــتفادة م ــي عرب االس ــا الخدم ــوض بدوره للنه
ــا املتاحة  ــتثمار إمكانياته ــددة ومواصلة اس ــة املتج الطاق
ــف رشائحه بالطاقة  ــح معاودة تزويد املجتمع بمختل لصال

الكهربائية وبأسعار منافسة .
ــم  ــبة لتنظي ــة املناس ــمل اآللي ــة تش ــار إىل أن الرؤي وأش
ــتوى  ــاط القطاع الخاص املنتج حاليا للطاقة عىل مس نش
ــن دوره االيجابي  ــات بما يعزز م ــة العاصمة واملحافظ أمان
ــة .. مؤكداً  ــري الطاقة الكهربائي ــاهمته الحيوية يف توف ومس
ــدا لبدء  ــة وإقرارها تمهي ــة للرؤي ــة الحكوم ــة مناقش أهمي

تنفيذها وتحقيق مقاصدها الخدمية واإلنمائية .
ــزة من قبل  ــج املنج ــام والربام ــوزراء بامله ــوه رئيس ال ون
ــاط  ــىل النش ــة ع ــاتها االيجابي ــع وانعكاس ــوزارات األرب ال

الحكومي العام .
ــذه الفرتة  ــي أو خدمي يبذل يف ه ــد مهن ــد أن كل جه وأك
ــه الوطنية  ــة ودالالت ــه قيمته العالي ــريا ل ــريا كان أم كب صغ
ــتثنائية  ــه الوطن من تحديات اس ــرية يف ظل ما يواجه الكب

فرضتها ظروف العدوان والحصار .
ــع  ــة لجمي ــور األدوار الحيوي ــن حبت ــور ب ــن الدكت وثم
ــس األداء  ــدة تكري ــام لفائ ــن مه ــزه م ــا تنج ــوزارات وم ال
ــيس  ــيس الجماعي يف مختلف مفاصل البنيان املؤس املؤس
ــتقرار االجتماعي والثبات  ــة اليمنية وكذا تعزيز االس للدول

والصمود الشعبي.

أ أل/ أ

ــة لجهودها في خدمة المواطنين ــدد على أهمية تكثيف الوزارات الخدمي ــة لجهودها في خدمة المواطنينرئيس الوزراء يش ــدد على أهمية تكثيف الوزارات الخدمي رئيس الوزراء يش
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري:

• مرصع وإصابة أعداد من مرتزقة 
ــعودي بعملية هجومية  الجيش الس
ــدة  ووح ــازة  مج يف  ــم  مواقعه ــىل  ع
ــي  واملدفع ــي  الصاروخ ــناد  اإلس

ساندت املقاتلني خالل العملية
ــة  ــكرية ملرتزق ــة عس ــري آلي • تدم
ــعودي قبالة منفذ علب  الجيش الس

بقذائف املدفعية
ــدك تجمعات  ــي ي ــف مدفع • قص
ــعودي يف عدد  ــة الجيش الس مرتزق
ــة منفذ  ــكرية قبال ــع العس من املواق

علب

نجران:

ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  اس  •
ــرب موقع  ــعوديني ومرتزقتهم غ الس

السديس بقذائف املدفعية

السبت 2018/7/7         

الساحل_الغربي:
ــف  تقص ــة  الصاروخي ــوة  الق  •
ــة بصاروخ  ــات الغزاة واملرتزق تجمع

باليستي قصري املدى
ــن الغزاة  ــرح عدد م ــرصع وج • م
واملرتزقة بينهم قيادات يف استهداف 

تجمعهم شمال منطقة التحيتا
ــري 5 آليات إحداها بصاروخ  • تدم
ــن  ــرصع م ــرادا وم ــل أف ــه تحم موج
ــا  التحيت ــمال  ش ــا  متنه ــىل  ع كان 
ــزاة واملرتزقة جنوب  ــري آلية للغ وتدم

الدريهمي
تعز:

• عملية نوعية ملجاهدي الجيش 
واللجان الشعبية عىل مواقع مرتزقة 
ــقوط  ــا أدت إىل س العدوان يف بريباش

قتىل وجرحى يف صفوفهم
لحج:

ــخ  صواري ــن  م ــة  صلي ــالق  إط  •
ــف  القذائ ــن  م ــدد  وع ــا  الكاتيوش
ــة  ــات للمرتزق ــىل تجمع ــة ع املدفعي
ــقوط  ــة الرشيجة بـكرش وس يف جبه

قتىل وجرحى يف صفوفهم
البيضاء:

ــدوان يف  ــة ملرتزقة الع ــري آلي • تدم
ــفة ومرصع من كان  قانية بعبوة ناس

عىل متنها
ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  •
ــة ناطع  ــة يف جبه ــات للمرتزق تجمع

محققاً إصابات مبارشة

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:

ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــكنية بمديرية  ــتهدف مناطق س يس

رازح الحدودية

تعز:

ــهاد ام وإصابة ابنتها إثر  • استش
ــل املرتزقة يف  ــن قب ــس م ــة ده عملي

منطقة حمري بمديرية مقبنة

الحديدة:

• غارة عىل مزرعة مواطن بمنطقة 
كيلو16 بمديرية الحايل

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

الحديدة /سبأ
ــال الجيش  ــلطة املحلية بمحافظة الحديدة بصمود واستبس ــادت الس أش
ــوى العدوان واالحتالل  ــعبية وقبائل تهامة يف مواجهة تصعيد ق واللجان الش

األخري يف الساحل الغربي.
ــن االعتزاز  ــبأ) ع ــان تلقته (س ــة باملحافظة يف بي ــلطة املحلي ــربت الس وع
ــعبية وكل  ــطرها الجيش واللجان الش باالنتصارات واملالحم البطولية التي س
ــة يف موجهة ودحر قوى الغزو  ــي وقفت إىل جانب أبناء تهام ــل الوطن الت قبائ

واالحتالل دفاعا عن األرض والعرض.
ــن تنترص وهناك  ــدوان واإلحتالل ومرتزقتهم لم ول ــان إن قوى الع وأكد البي

رجال بذلوا أرواحهم رخيصة للدفاع عن الوطن وعزة وكرامة أبنائه.
وأدانت السلطة املحلية بالحديدة ما أقدمت عليه عنارص القاعدة وداعش 
ــاحل الغربي  ــزو واالحتالل بجبهة الس ــال يف صفوف قوى الغ ــة للقت املنضوي
بتفجري مسجد ورضيح العالمة أحمد الفاز والذي يعود تاريخه للقرن السابع 

الهجري.
ــي يف املنطقة  ــرشوع الصهيوامريك ــذه املجاميع صنيعة امل ــد البيان أن ه أك

الذي يسعى إىل تدمري كل ما يمت بصلة لإلسالم.
ــيد عبد امللك  ــلطة املحلية بالحديدة بحنكة قائد الثورة الس ــادت الس وأش
ــاحل الغربي.. منوهة  ــتمرة للتطورات بالس ــدر الدين الحوثي ومتابعته املس ب

بمواقف املتضامنني مع الشعب اليمني من األمة العربية واإلسالمية.
ــيايس األعىل  ــية ممثلة باملجلس الس ــأت قائد الثورة والقيادة السياس وهن
ــي تحققت ضد قوى  ــارات العظيمة الت ــعب اليمني باالنتص ــة أبناء الش وكاف

العدوان.
وأكد البيان أن أبناء الحديدة سيظلون كما عهدهم الجميع ثابتني شامخني 
شموخ جبال اليمن يف مواجهة كل التحديات واستعدادهم التضحية يف سبيل 

الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــن أي محاوالت لتحقيق  ــلطة املحلية قوى الغزو واالحتالل م ــذرت الس وح
ــوم عىل أيدي أبطال الجيش  ــتالقي مصريها املحت أي اخرتاق .. مؤكدة أنها س
ــعبية وأبناء تهامة الذين يسطرون يف الساحل الغربي مالحم لم  واللجان الش

يشهد لها التاريخ مثيًال.

حذر قوى الغزو من أي محاوالت لتحقيق اختراق حذر قوى الغزو من أي محاوالت لتحقيق اختراق 

محلي الحديدة يشيد باالنتصارات ضد محلي الحديدة يشيد باالنتصارات ضد 
قوى العدوان في الساحل الغربيقوى العدوان في الساحل الغربي

صنعاء-سبأ
ــة وكيل  ــاع بأمانة العاصمة أمس برئاس ناقش اجتم
األمانة لقطاع الوحدات اإلدارية عيل القفري، املواضيع 
ــع املنعقد أمس  ــة بتنفيذ مخرجات اللقاء املوس املتصل

لرفد الجبهات خاصة جبهة الساحل الغربي.
ــة العاصمة  ــل أمان ــور وكي ــاع بحض ــرق االجتم وتط
ــاعدان أحسن قايض وعبد  قناف املراني والوكيالن املس
ــيري أكرب قافلة  ــات الجارية لتس ــرم، إىل الرتتيب ــه مح الل
ــاحل  ــة من أمانة العاصمة إىل جبهة الس غذائية ومالي
ــعبية يف مواجهة  ــش واللجان الش ــاً للجي الغربي دعم

العدوان.
ــات األمانة  ــدراء مديري ــاع الذي ضم م ــد االجتم وأك
ــد اإلمكانات  ــاء أهمية حش ــائخ والعقال والوجه واملش
ــد الجبهات بما  ــاء لرف ــيري قوافل العط ــات لتس والطاق
ــزز من صمود املرابطني يف مواجهة العدوان ومرتزقته  يع
ــالل ميناء  ــتهدف احت ــم التي تس ــال مخططاته وإفش

ومدينة الحديدة.
ــوالت التي  ــات والبط ــون بالتضحي ــاد املجتمع وأش
ــطرها الجيش واللجان الشعبية يف مختلف ميادين  يس
ــن الوطن  ــرشف دفاعاً ع ــزة والبطولة وال ــات الع وجبه

وسيادته وكرامة الشعب اليمني.
ــاء مديريات أمانة  ــل القفري، مواقف أبن وثمن الوكي
ــالل دعم الجيش  ــة العدوان من خ ــة يف مواجه العاصم
ــال والعتاد  ــات بالرج ــد الجبه ــعبية ورف ــان الش واللج

واملال وتسيري القوافل منذ بدء العدوان.
ــل بروح  ــة الجهود والعم ــة مضاعف ــار إىل أهمي وأش
ــة الداخلية يف  ــك الجبه ــد وتعزيز تماس ــق الواح الفري
ــة التوعية املجتمعية  ــة العدوان .. الفتاً إىل أهمي مواجه
ــالل األرايض  ــوى العدوان باحت ــداف ومخططات ق بأه

اليمنية واالستيالء عىل الرثوات واملقدرات.

ــاحل الغربي ــة العاصمة يناقش آلية رفد جبهات الس ــاع بأمان ــاحل الغربياجتم ــة العاصمة يناقش آلية رفد جبهات الس ــاع بأمان اجتم

لدى لقائه وزراء اإلدارة المحلية والنقل والكهرباء واألوقافلدى لقائه وزراء اإلدارة المحلية والنقل والكهرباء واألوقاف

إعداد قاعدة بيانات للنازحين ومراكز اإليواءإعداد قاعدة بيانات للنازحين ومراكز اإليواء

صنعاء / سبأ
ــس  مجل ــة  لجن ــت  اطلع
ــة  بمتابع ــة  املعني ــورى  الش
ــيق مع  أوضاع النازحني بالتنس
ــات  ــمية ومنظم الرس ــات  الجه
ــني  واملانح ــي  املدن ــع  املجتم
ــن قرساً من أبناء  إليواء املهجري
ــواء  إي ــز  مرك ــس  أم ــدة  الحدي
ــر  بك ــو  أب ــة  بمدرس ــني  النازح
ــرص بأمانة  ــق بمنطقة ع الصدي

العاصمة.
ــس  مجل ــو  عض ــار  وأش
ــة  اللجن ــس  رئي ــورى  الش
ــي  مك ــد  محم ــد  أحم ــور  الدكت
ــة  ــي للجن ــزول امليدان إىل أن الن
ــج التنفيذي  ــاً للربنام يأتي وفق
ــة  متابع يف  ــا  عمله ــة  لخط
ــني واالطالع عىل  ــاع النازح أوض
ــدم لهم من  ــاعدات التي تق املس
ــة وخدمات  ــواد غذائي مأوى وم

صحية وتعليمية وإغاثية.
ــدد  بص ــة  اللجن أن  ــد  وأك
ــن  ع ــات  بيان ــدة  قاع ــري  توف
ــز اإليواء  ــداد النازحني ومراك أع
والخدمات املقدمة لهم، بالرتكيز 
عىل الحالة اإلنسانية للنازحني 

من أبناء الحديدة .
إىل  ــي  مك ــور  الدكت ــت  ولف
ــة  بمتابع ــة  املكلف ــة  اللجن أن 
ــتعقد عدة  ــاع النازحني س أوض
ــات الحكومية  لقاءات مع الجه
ــة،  ــة ذات العالق ــري الحكومي وغ
ــة أوضاع  ــهم يف معالج ــا يس بم
ــم  ــف معاناته ــني وتخفي النازح
ــتكون يف  ــدا أن اللجنة س .. مؤك

حالة انعقاد دائم.

ــام  ــر ع ــتعرض مدي ــا اس فيم
ــيق  الهيئة الوطنية إلدارة وتنس
ــة  ــانية ومواجه ــؤون اإلنس الش
ــة  العاصم ــة  بأمان ــوارث  الك
ــن  الدي رشف  ــاب  الوه ــد  عب
ــائها يف  ــود الهيئة منذ إنش جه
ــتقبال النازحني من مختلف  اس
ــة  عام ــورة  بص ــات  املحافظ
ونازحي الساحل الغربي بشكل 
ــا  م ــري  وتوف ــم  وإيوائه ــاص  خ
ــف معاناتهم جراء  أمكن لتخفي
ــار  والحص ــدوان  الع ــتمرار  اس

للعام الرابع عىل التوايل.
اإلرشايف  ــدور  ال إىل  ــت  ولف
ــيق  للهيئة الوطنية إلدارة وتنس
ــة  ــانية ومواجه ــؤون اإلنس الش
ــني  النازح ــم  ودع ــوارث  الك
بمساعدات تصل عرب املنظمات 
ــال  املج يف  ــة  العامل ــة  الدولي
ــا  .. منوه ــاني  ــي واإلنس اإلغاث
الدولية  أدرا  ــي  ــود منظمت بجه

ــامية  ــة الس ــا واملفوضي واألوتش
لالجئني يف ذلك الشأن.

ــت اللجنة  ــك اطلع ــب ذل عق
املكلفة عىل أوضاع عدد من أرس 
النازحني بمركز اإليواء بمدرسة 

أبو بكر الصديق من الحديدة.
ــكادر الفني  ــتمعت من ال واس
ــي  الت ــات  والخدم ــوارئ  للط
يقدمها املركز للنازحني إىل رشح 
ــري االحتياجات  ــدى توف ــن م ع
ــذاء والخدمات الصحية  من الغ
ــم وكذا  ــة له ــة املنتظم واإلغاثي
ــز  مرك ــارج  خ ــن  م ــني  للنازح

اإليواء.
ــة  ــاء اللجن ــع أعض ــا اطل كم
عىل الحالة اإلنسانية للنازحني 
ــي  ــات الت ــىل املعالج ــوا ع ووقف
ــات  واالحتياج ــم  له ــت  قدم
ــن وطأة  ــف م ــا يخف ــة بم الالزم

معاناتهم.

لجنة مجلس الشورى تتفقد مركز إيواء لجنة مجلس الشورى تتفقد مركز إيواء 
النازحين في عصر بأمانة العاصمةالنازحين في عصر بأمانة العاصمة
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صنعاء/سبأ
ــوزراء وزير املالية  التقى نائب رئيس ال
ــس بصنعاء  ــويل، أم ــني مقب الدكتور حس
ــقة  منس ــدة  املتح ــم  لألم ــم  املقي ــل  املمث
الشؤون اإلنسانية يف اليمن ليزا غراندي.

ــذي حرضه وزير  ــالل اللقاء ال جرى خ
الرتبية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي، 
ــاء والطاقة عبدالغني  ونائب وزير الكهرب
ــبل تقديم املساعدات  املداني، مناقشة س
ــكان  ــني وس ــة للنازح ــانية واإليوائي اإلنس
ــقية  منس ــود  وجه ــدة،  الحدي ــة  محافظ
الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع املنظمات 

الدولية األخرى بهذا الخصوص.
ــاء إىل أهمية تأمني املناطق  وتطرق اللق
ــفيات  واملستش ــاه،  املي ــار  وآب ــكنية  الس
ــتهداف طريان  ــات الكهرباء من اس ومحط
ــة  الغذائي ــاعدات  املس ــري  وتوف ــدوان،  الع
إىل  ــني  النازح ــودة  ع ــان  لضم ــة  والنقدي

محافظة الحديدة.
ــر املالية  ــس الوزراء وزي ــد نائب رئي وأك
ــية تقيض  ــات القيادة والسياس أن توجيه
ــة  ــانية واالغاثي ــال اإلنس ــهيل األعم بتس
ــقية  منس ــا  ومنه ــة،  الدولي ــات  للمنظم
الشؤون اإلنسانية واليونيسيف واالوتشا 
ــع  م ــيق  بالتنس ــات  املنظم ــن  م ــا  وغريه

الجهات الرسمية.
وأوضح أن األوضاع املعيشية والصحية 
ــدة  ــة الحدي ــن محافظ ــة م ــألرس النازح ل
ــاعدات  ــيئة جداً، وهي بحاجة إىل املس س
ــوال  ــه ل ــا إىل أن ــة.. الفت ــة والغذائي اإليوائي
ــات  والخدم ــاكن  للمس ــدوان  الع ــف  قض
ــال إىل ترك  ــا انتهى بهم الح ــة م الرضوري
ــزوح إىل  ــم والن ــم ومزارعه ــم وقراه منازله

مناطق ومحافظات أخرى.
ــويل إىل أن العدوان  ــار الدكتور مقب وأش
ــتهداف املدنيني  ــه يمعنون يف اس ومرتزقت
ــفيات ووصل األمر إىل استهداف  واملستش

ــل يحاولون  ــائل النق النازحني وهم يف وس
الوصول إىل مناطق آمنة.

ــن أن العدوان كثف  وقال" عىل الرغم م
ــد اجتماع  ــدة بع ــىل الحدي ــه ع ــن غارات م
ــس األمن األخري، إال أن تأكيد أعضاء  مجل
ــاء الحديدة  ــن عىل إبقاء مين مجلس األم
ــيظل محل تقدير  ــف مفتوحني س والصلي

الشعب اليمني".
ــدة بالضغط عىل  ــم املتح ــب األم وطال
ــتهداف املدنيني  ــوى العدوان إليقاف اس ق

وترويعهم بطلعات الطريان املستمرة.
ــات  ــرق الدكتور مقبويل إىل ممارس وتط
دول العدوان بمنع وعرقلة وتأخري دخول 
ــفن املحملة باملواد الغذائية إىل ميناء  الس
ــذي يجب أن  ــدور ال ــك ال ــدة، وكذل الحدي
ــم املتحدة وصندوق النقد  تضطلع به األم
ــة العدوان التي تؤدي  إزاء ترصفات مرتزق
ــع املزيد من  ــعر الرصف، وطب إىل زيادة س
ــا قيمتها  ــاء مما يفقده ــة بدون غط العمل

ويساهم يف تدهور االقتصاد الوطني.
ــؤون  ــقة الش من جانبها أوضحت منس
ــة  أممي ــركات  تح ــاك  هن أن  ــانية  اإلنس
ــني وحماية آبار  ــتهداف املدني لتجريم اس
ــتهداف،  ــاه والخدمات العامة من االس املي
ــة  بمحافظ ــكنية  الس ــق  املناط ــني  وتأم

ــية  ــات املعيش ــري املتطلب ــدة، وتوف الحدي
لبقائهم يف مساكنهم وعدم نزوحهم.

ــواد  امل ــع  لتوزي ــة  خط إىل  ــارت  وأش
الغذائية عىل سكان الحديدة بالتعاون مع 
ــؤون  ــيق الش الهيئة الوطنية إلدارة وتنس
ــاعدات  ــانية.. مبينة أن توزيع املس اإلنس
داخل الحديدة يتضمن مساعدات الغذاء 
ــني العائدين إىل  ــز خصوصاً للنازح الجاه
ــتقرارهم  ــيتم بعد اس ــة والذين س املحافظ

تقديم مساعدات نقدية وغذائية لهم.
ــدور  ال ــة  أهمي ــدي  غران ــزا  لي ــدت  وأك
ــهيل توزيع املواد الغذائية  الحكومي لتس
ــني يف املحافظات  ــىل النازح ــة ع واإليوائي
ــل  ــا يكف ــدة، بم الحدي ــل  ــرى وداخ األخ
التخفيف من املعاناة اإلنسانية للنازحني 

واملترضرين.
ــن  ــات يتضم املنظم ــل  أن عم ــت  وبين
ــيتم  ــاعدات، وس ــة متكاملة من املس حزم
ــل عىل  ــف أرسة لتحص ــول إىل 14 أل الوص

كل املساعدات أو جزء منها.
حرض اللقاء رئيس املكتب الفني بوزارة 
ــة املهندس  ــار وزير املالي ــة، ومستش املالي
ــذي  التنفي ــر  واملدي ــا،  املعاف ــي  عبدالغن

لرشكة النفط اليمنية يارس الواحدي.
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ــات  ــرب لعملي ــب األك ــدر أن النصي ــني املص وب
ــص كان يف جبهات مأرب ونهم والجوف حيث  القن
لقي 259 مرتزقا مرصعهم بعمليات قنص مبارشة، 
ــة  ــي املرتب ــاحل الغرب ــة الس ــت جبه ــا احتل فيم
ــا ومحليا عىل  ــرصع 122مرتزقا أجنبي ــة بم الثاني

امتداد منطقة الساحل الغربي.
ــا مرصعهم بعمليات قنص يف  ولقي 121 مرتزق
ــا وضابطا  ــا لقي 93 جندي ــطى فيم الجبهة الوس
ــات وحدت  ــم يف عملي ــا مرصعه ــعوديا ومرتزق س

القناصة بجبهة الحدود.
ولفت املصدر إىل أن وحدة القناصة يف الجيش 
ــن 19 مدرعة  ــرث م ــت أك ــعبية أعطب ــان الش واللج
ــة  وخمس ــة  متنوع ــكرية  عس ــات  وآلي ــة  أمريكي
ــات حديثة بذخائر قناصات مطورة محليا  رشاش
ــزن ذخرية يف  ــراق مخ ــات وإح ــف الجبه يف مختل

جبهة الساحل الغربي.
وأكد املصدر تطوير وحدة القناصة لتكتيكاتها 
ــر والقناصات  ــور الذخائ ــا وفق تط ــات عمله وآلي
ــات  ــن الجبه ــة م ــتخدمها يف كل جبه ــي تس الت
ــات القتالية  ــة والعملي ــدان املعرك ــات مي ومتطلب
ــي أثبتت كفاءتها  ــة محليا والت والذخائر املصنع

وقدرتها.
ــة بالجيش  ــدر أن وحدة القناص ــح املص وأوض
ــآت يف األيام  ــتحقق مفاج ــعبية س ــان الش واللج
ــارك يف مختلف الجبهات  ــق تطور املع القادمة وف

وخاصة جبهة الساحل الغربي.

مجلس القضاء
ــات املعدة  ــتعرض املجلس عددا ًمن الدراس واس
من بعض أعضاء املجلس بشأن الدعاوى التأديبية 
ــي ضد عدد  ــش القضائ ــة التفتي ــن هيئ ــة م املرفوع
ــر املجلس  ــة العامة وأق ــاة وأعضاء النياب ــن القض م
استدعاء القضاة وأعضاء النيابة املشمولني يف تلك 
الدعاوى لالستماع إليهم يف الدعاوى التأديبية وفقاً 

للقانون.
ــع الحصانة  ــس القضاء األعىل، رف ــا أقر مجل كم
ــاًء عىل الطلب املقدم  ــة عن أحد القضاة بن القضائي

من النائب العام.
ــوع من النائب  ــتعرض املجلس التقرير املرف وأس
ــة الجزائية  ــج التفتيش عىل النياب ــأن نتائ العام بش
ــذ  ــة واتخ ــة العاصم ــة بأمان ــة املتخصص االبتدائي

بشأنها القرار املناسب.
ــتعرض املجلس عددا من املواضيع املدرجة  واس
ــأنها أجهزة  يف خطته لهذا العام ٢٠١٨م، ووّجه بش
السلطة القضائية إلنجاز كل جهة ما يخصها منها.
ــتعرض محرضيه السابقني  وكان املجلس قد أس

وأقرهما بعد إجراء بعض التعديالت عليهما.
سفري أمريكي: األمريكيون

ــارات الجوية  ــت الغ ــد كثف ــال فق ــب املق وبحس
ــعودية يف اآلونة  ــا التحالف بقيادة الس ــي قام به الت
ــدة اليمني وتقدمت قوات  األخرية عىل ميناء الحدي
ــة جاعلًة حياة  ــارات باتجاه املدين ــة من اإلم مدعوم
ــت الخطر، ومع  ــون هناك تح 250 ألف مدني يعيش

ــاء للهجوم، فإن حبل النجاة من الغذاء  تعرض املين
ــبة لجميع سكان اليمن معرض أيضا  والدواء بالنس

للخطر“.
ــدويل التحالف  ــن ال ــس األم ــال "طالب مجل وق
السعودي بوقف الهجوم عىل الحديدة وبقاء امليناء 
مفتوحاً أمام املساعدات اإلنسانية غري أنه وعىل ما 

يبدو ال توجد استجابة لهذه الدعوة .."
وشدد عىل رضورة أن يتخذ الكونغرس األمريكي 
ــب خطوات ملنع هذه األزمة من أن تصبح  وإدارة ترام

كارثة.
ــلحة األمريكية  ــع إمدادات األس ــا دعا إىل قط كم
ــتخدمها الرتكاب  ــي يس ــعودي والت ــف الس للتحال
ــاق لحقوق  ــعة النط ــاكات واس ــرب وانته ــم ح جرائ
ــي يف مقالته  ــب الدبلومايس األمريك ــان، وطال اإلنس
ــني وإعطاء  ــه عىل املدني ــف اعتداءات ــف بوق التحال
األولوية للتحقيق يف جرائم الحرب حتى يصبح من 

املمكن محاسبة املسؤولني عنها وال سيما القادة .
ــلحة  األس ــع  ببي ــدة  املتح ــات  الوالي ــم  وأنه
ــار للطريقة  ــى اعتب ــارات دون أدن ــعودية واإلم للس
ــلحة“. مضيفا  ــك األس ــتخدام تل ــم بها اس ــي يت الت
ــاومة عليها:  ــن املس ــيطة ال يمك ــة بس ــا معادل ”إنه
ــلحة أو ذخائر، ال يمكن  فعندما ال يمتلك الجناة أس
ــن املمكن وقف  ــويههم ويصبح م ــل املدنيني وتش قت

األزمة اإلنسانية املتصاعدة برسعة .
ــي  ــة بصفت ــي الخاص ــن تجربت ــاف راب م وأض
ــؤدي تقديم  ــف يمكن أن ي ــاً، رأيت كي ــاً ??دولي مدعي
ــة أولئك الذين  ــوات تعمل بالوكالة إىل إدان العون لق

يقدمون املساعدة عن علم بجرائم هذه القوات“.
ــب  ــاج إىل أن تلع ــك، نحت ــن ذل ــدًال م ــع: ”ب وتاب
ــا يف ضمان التحقيق يف  ــات املتحدة دورًا قيادًي الوالي
ــن ومقاضاة الجناة املبارشين  جرائم الحرب يف اليم

ومعاقبتهم .
ــي  الت ــة  الرسي ــجون  والس ــني  املختطف ــول  وح
أنشأتها اإلمارات باليمن، والتي كشفت عنها تقارير 

دولية، قال السفري األمريكي:
ــاكات والتحقيق فيها  ــف هذه االنته "يجب كش
ــاس للمحاكمات  ــأنها أن تضع األس ــة من ش بطريق
ــليط الضوء  ــريا إىل أنه قد تم تس ــتقبلية“، مش املس
ــراً لخرباء  ــد مؤخ ــر عق ــتها يف مؤتم ــا ومناقش عليه
ــة األمريكية  ــتضافته الجمعي ــتوى، اس رفيعي املس
يف  ــي  األجنب ــون  القان ــة  وجمعي ــدويل  ال ــون  للقان

واشنطن يف مركز ستيمسون بواشنطن.
ــائدة هي أنه  ــة النظر الس ــاف ”كانت وجه وأض
ــد  ــاءات ض ــرية وإس ــاكات خط ــكاب انته ــن ارت يمك
ــاعد هذا  ــاب، وقد س ــن دون أي عق ــني يف اليم املدني
ــاعدة إىل  ــلحة وتقديم املس ــور عىل توفري األس التص
الجهات الفاعلة الرئيسية من قبل الواليات املتحدة 

والحكومات األخرى“.
وخلص الدبلومايس األمريكي السابق، يف مقاله، 
ــرب يف اليمن عرضت املاليني من البرش إىل  إىل أن الح
ــم،  ــال ”من الرضوري اتخاذ إجراء حاس الخطر، وق
ــالت  ــد لإلف ــع ح ــة ووض ــراف املتحارب ــاف األط إليق
ــاوزات من أجل  ــىل االنتهاكات والتج ــن العقاب ع م

مستقبل اليمن وحياة عدد ال يحىص من املدنيني.


