
0202أخبار وتقارير

صنعاء/ سبأ
ــة رئيس  ــه الدوري أمس برئاس ــوزراء يف اجتماع ــش مجلس ال ناق
ــباب وتداعيات  ــور، أس ــز صالح بن حبت ــور عبدالعزي ــس الدكت املجل
ــة واملعالجات  ــل العمالت األجنبي ــة الوطنية مقاب ــع قيمة العمل تراج
ــاهمت يف هذا  ــدي للعوامل املفتعلة التي س ــة بما يف ذلك التص املمكن

الرتاجع.
ــوزراء وزير املالية،  ــىل تقرير نائب رئيس ال ــث اطلع املجلس ع حي
الذي تضمن رشحا متكامال عن الرتاجع لقيمة العملة الوطنية وأسباب 
ذلك ويف املقدمة مؤامرة العدوان السعودي اإلماراتي والرئيس املنتهية 
ــم تركيع  ــة ومحاولته ــم االقتصادي ــياق حربه ــه يف س ــه وحكومت واليت
ــي التدمريي  ــض ملرشوعهم العدوان ــد واملناه ــعب اليمني الصام الش

بمختلف الوسائل املتاحة.
ــاهمة مجموعة من الرصافني يف إسناد املؤامرة  وأوضح التقرير مس
ــرب مضاربتهم بالعمالت األجنبية مقابل الريال اليمني دونما وجود  ع

ضغوط حقيقية يف السوق للحصول عىل الدوالر تحديدا.
ــة  ــة والصناع ــا املالي ــا وزارت ــي اتخذته ــراءات الت ــار إىل اإلج وأش
والتجارة والبنك املركزي اليمني يف العاصمة صنعاء إزاء مواجهة هذا 
ــح والدقيق واملواد  ــج االجتماع مع تجار القم ــع، إضافة إىل نتائ الرتاج
ــن آلية لتخفيف  ــم التوصل إليه م ــية األخرى وما ت ــة األساس الغذائي

الضغط عىل رشاء العمالت األجنبية.
ــا  ــل إليه ــم التوص ــي ت ــرز التوصيــات الت ــر أب ــتعرض التقري واس
ــبوعني األخريين  ــواق خالل األس ــهدته األس ملواجهة الرتاجع الذي ش
ــوق تداول العمالت األجنبية  ــتقرار املطلوب لس يف اتجاه تحقيق االس
ــعار السلع يف األسواق املحلية مع  ــتقرار أس مقابل الريال، وبالتايل اس
ــية ذات  ــلع األساس ــل يف الوقت ذاته باتجاه تخفيض بعض الس العم

االستهالك اليومي والرضوري للمواطنني.
ــارة والصناعة حول  ــتمع مجلس الوزراء إىل تقرير وزير التج واس
ــد التقرير توفر  ــية، حيث أك ــام للمواد األساس ــي الع ــع التموين الوض
املواد الغذائية بكميات كبرية مع وجود مخزون جيد منها يف العاصمة 

صنعاء وبقية املحافظات ويف مطاحن وصوامع الغالل.
ــذ حاليا حملة تفتيش ميدانية لضبط  ــني التقرير أن الوزارة تنف وب
ــية التي شهدت زيادات غري مربرة من قبل بعض  أسعار املواد األساس
ــح حتى لو كان عىل  ــوس الذين ال هم لهم إال الرب ــار ضعفاء النف التج
حساب معاناة املواطن .. موضحا أن الوزارة تعد حاليا ضمن الجهود 
ــلع الرضورية التي  املبذولة لوقف تدهور العملة الوطنية، قائمة بالس

ينبغي أن تقترص عملية االسترياد عليها.
ــن اإلجراءات  ــوء التقريرين عدداً م ــىل ض ــر مجلس الوزراء ع وأق
ــعار رصف الريال مقابل العمالت  ــأنها الحد من تراجع أس التي من ش
ــترياد وحرصها يف املواد الرضورية  األجنبية، منها مراجعة فاتورة االس
ــتثنائية  ــتثنائي الذي يفرض إجراءات اس ــك مراعاة للظرف االس وذل
ــني  ــة املواطن ــىل معيش ــارش ع ــر املب ــات ذات األث ــة يف القطاع خاص

واحتياجاتهم األساسية اليومية .
ــوق من  ــة احتياجات الس ــة والتجارة بدراس ــه وزارة الصناع ووج
املواد الغذائية الرضورية وتحديد الكميات الحقيقة ملتطلبات السوق 

املحلية منها.
كما وجه مجلس الوزراء األجهزة األمنية املعنية العمل عىل إيقاف 
ــاهمتهم يف حالة  ــص لهم والذين ثبت مس ــع الرصافني غري املرخ جمي
ــالت األجنبية  ــم يف العم ــرب مضاربته ــوق الرصف ع ــتقرار س ــدم اس ع

واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
وشدد مجلس الوزراء عىل رضورة التزام جميع الرصافني باستيفاء 
ــىل التصاريح املطلوبة من  ــذه املهنة وحصولهم ع رشوط مزاولتهم له
ــات املعنية  ــالع الجه ــة اضط ــدا أهمي ــي .. مؤك ــزي اليمن ــك املرك البن

بالرقابة املستمرة والتحقق من مدى تقيدهم بمعايري مزاولة املهنة.
ــوزراء منع تداول العملة التي تم طبعها من قبل  كما أقر مجلس ال
ــة املنفى دونما وجود غطاء حقيقي لها ملا لها من أثر مبارش يف  حكوم
ــعر العملة الوطنية والوصول بها إىل هذا الحد من التدهور  تضخم س
ــاة  ــج معان ــارشة يف تأجي ــرية واملب ــلبية الكب ــاره الس ــه آث ــذي كان ل وال
املواطنني ونشوء الزيادات الكبرية يف أسعار مختلف السلع األساسية 

واالستهالكية.
ــة واليته وحكومته  ــدوان والرئيس املنتهي ــل املجلس دول الع وحم
ــا االقتصاد الوطني  ــات التي يواجهه ــؤولية املبارشة عن التحدي املس
ــالت األجنبية وما تخلفه من  ــة الريال مقابل العم ــتقرار قيم وعدم اس

تداعيات مبارشة عىل حياة الشعب اليمني.
ــات االقتصادية  ــن والفعالي ــوزراء، مجلس األم ــب مجلس ال وطال
ــة والعمل وفقا  ــة واألخالقي ــؤولياتهم القانوني ــة إىل تحمل مس الدولي
ــه بحياة  ــدوان ومرتزقت ــف الع ــث تحال ــف عب ــىل وق ــم ع لصالحياته
ــلهم  ــان اليمني ومحاربته يف قوته الرضوري بعد فش ــة اإلنس ومعيش
ــرب عدوانهم يف  ــببهم ع ــكرية واألمنية وتس يف عدوانهم وحربهم العس

إيصال ماليني اليمنيني إىل حالة العوز الشديد.
ــاة املواطنني آن له أن  ــتهتار بحي وأكد املجلس أن هذا العبث واالس

ــة املعتدين املتكربين  ــم ليقف يف وجه ــي وأن يصحو ضمري العال ينته
ــعب اليمني والتوقف عن قتلهم  األعراب وأذنابهم لكف أذاهم عن الش
ــك النحو  ــال عىل ذل ــاء واألطف ــيوخ والنس ــاء من الش ــي لألبري اليوم
ــاهده العالم عرب القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل  املروع الذي ش

االجتماعي.
ــرة نائب رئيس الوزراء وزير املالية  واطلع مجلس الوزراء عىل مذك
ــلطات املحلية فتح الباب الرابع يف املوازنة املحلية  ــأن مطالبة الس بش
ــاط بهذا  ــىل األخ مهدي املش ــيايس األع ــه رئيس املجلس الس وتوجي

الخصوص.
ــاذ إجراءاتها التنفيذية امللبية  ــد املجلس عىل وزارة املالية اتخ وأك
ــة للتنمية  ــص 50 باملائ ــاب وتخصي ــايس بفتح هذا الب ــه الرئ للتوجي
ــددا  ــس لديها موارد .. مش ــات التي لي ــة للمحافظ ــة و50 باملائ املحلي
ــني وتطوير آليات  ــس املحلية بتحس ــة قيام مختلف املجال عىل أهمي
ــن الجهود القائمة من  ــرتكة بما يعزز م ــة اإليرادات املحلية واملش تنمي
ــد وتنمية اإليرادات  ــات التابعة لها يف حش ــل وزارة املالية واملؤسس قب
ــني النافذة لفائدة  ــة اإليرادية التي حددتها القوان ــن مختلف األوعي م

مواجهة املتطلبات الحتمية.
ــس النواب للحكومة  ــع مجلس الوزراء عىل توصيات مجل كما اطل
ــرتك الذي عقد يوم األحد املنرصم .. ووجه جميع  عقب االجتماع املش
الوزارات عىل االلتزام واألخذ بها انطالقا من روح املسؤولية التكاملية 
ــار  ــدوان والحص ــا الع ــي فرضه ــات الت ــف التحدي ــة مختل يف مواجه
ــا كان نوعها أو  ــة اختالالت مهم ــىل اليمن ومواجهة أي ــادي ع االقتص

مستواها بما يعزز من الصمود يف مواجهة العدوان.
ــتمع املجلس إىل تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن سري  واس
ــلل األطفال التي بدأت أمس بأمانة  الحملة الوطنية للتحصني ضد ش
ــة  ــتهدف تطعيم أكرث من خمس ــات، وتس ــوم املحافظ ــة وعم العاصم

ماليني و500 ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة وتزويدهم بفيتامني 
" أ " .

ــا لربنامجها  ــكل جيد ووفق ــري بش ولفت التقرير إىل أن الحملة تس
الزمني وبتفاعل كبري من قبل اآلباء واألمهات .. منوها باإلسناد الكبري 
ــيف وتحالف اللقاح العاملي لهذه  ملنظمتي الصحة العاملية واليونيس

الحملة.
ــة الوقائية لهذه الحملة  ــد مجلس الوزراء عىل األهمية الصحي وأك
عىل املستوى الوطني وأبعادها اإلنسانية والدولية .. مشيدا بالجهود 
ــد مختلف الجهود لتنفيذ هذه  التي بذلها وزير الصحة من أجل حش

الحملة ومنارصتها عىل املستوى الوطني.
ــف عىل  ــة واليونيس ــة العاملي ــكره ملنظمتي الصح ــن ش ــرب ع وأع
إسنادهما للشعب اليمني يف عدد من املجاالت وكذا دعم هذه الحملة 
ــة وجميع  ــب .. متمنياً للحمل ــذا الجان ــي به ــاح العامل ــف اللق ولتحال

القائمني عليها النجاح بلوغ مقاصدها الصحية واإلنسانية.
ــؤون  ــتمع مجلس الوزراء إىل تقرير نائب رئيس الوزراء لش كما اس
ــة املعتدين واملحتلني  ــاع حول األوضاع يف جبهات مواجه األمن والدف
ــعوديني واإلماراتيني ومرتزقتهم سواء الداخلية أو ما وراء الحدود  الس

ومستجداتها وبوجه خاص جبهة الدريهمي بالساحل الغربي.
ولفت التقرير إىل العمليات العسكرية النوعية التي ينفذها أبطال 
ــاء القبائل يف  ــعبية واملتطوعني من أبن ــان الش ــش واألمن واللج الجي
ــة يف األرواح  ــائر فادح ــي كبدت الغزاة واملعتدين خس ــي والت الدريهم
ــال الهزيمة  ــرون أذي ــق املواجهة وهم يج ــن مناط ــم م ــاد وفراره والعت

واالنكسار.
ــة والتي  ــزة والكرام ــري لجبهات الع ــعبي الكب ــم الش ــاد بالدع وأش
ــكل  ــاء اليمن الذين يتوجهون بش ــداد املتطوعني من أبن ــىل يف أع تتج
ــي تقدم من  ــل الدعم الغذائي الت ــات وأيضا قواف ــل إىل الجبه متواص

مختلف أرجاء الوطن.
ــان الجيش واألمن واللجان  ــوه التقرير باملعنويات العالية لفرس ون
ــاتها املبارشة عىل  ــات وانعكاس ــة الجبه ــني يف كاف ــعبية واملتطوع الش
ــكرية املتطورة  ــم اآللة العس ــن انتصارات رغ ــا يحققونه م ــم وم ثباته

للمعتدين.
واستمع املجلس إىل تقرير نائب وزير الداخلية عن الحالة األمنية 
ــي تبذلها  ــات والجهود الت ــة وبقية املحافظ ــة العاصم ــة يف أمان العام
ــبيل تكريس أجواء  الوزارة ومختلف األجهزة األمنية والرشطوية يف س
ــن الجريمة  ــني وحماية املجتمع م ــة املواطن ــتقرار وخدم األمن واالس

بمختلف أشكالها ومستوياتها.
ــتقرة وتحت  ــة األمنية مس ــب أن الحال ــذا الجان ــر به ــد التقري وأك
ــم التعامل  ــادة والتي يت ــم الجنائية املعت ــتثناء الجرائ ــيطرة باس الس
ــكل عاجل ومتابعة مرتكبيها وإحالتهم إىل األجهزة العدلية  معها بش
ــطة الوقائية التي تقوم بها األجهزة األمنية يف سبيل  .. الفتا إىل األنش
إفشال مخططات تحالف العدوان وصون سكينة املجتمع واملمتلكات 

العامة والخاصة.
ــعبية  ــش واألمن واللجان الش ــاً برجال الجي ــاد املجلس عالي وأش
ــم يواجهون  ــطرونها وه ــة التي يس ــات البطولي ــني والعملي واملتطوع
طريان وبوارج وآليات املعتدين والغزاة خاصة يف الدريهمي بالساحل 

الغربي.
ــتجابت  ــة القبائل اليمنية التي اس ــل تهامة وكاف ــى عىل قبائ وأثن
ــي والقيادة  ــن الحوث ــك بدر الدي ــيد عبداملل ــن ونداء الس ــداء الوط لن
ــن الغربي  ــاحل اليم ــن الوطن والذود عن س ــاع ع ــية يف الدف السياس
ــيطرة عىل  ــاعي إىل الس ــم الس ــن ومخططه ــاع املعتدي ــال أطم وإفش

جميع سواحل اليمن.
وأكد مجلس الوزراء أن اليمن ظل عرب التاريخ وسيظل عصيا عىل 

الغزاة أو االنكسار مهما بلغ حجم عدوه ومستوى عدته وعتاده.
ــة وجميع األجهزة  ــوزارة الداخلي ــجل املجلس تقديره الكبري ل وس
األمنية والرشطوية عىل جهودها يف مكافحة مختلف الجرائم وحماية 
املجتمع بخالف ما يقدمونه من خدمات مبارشة للمجتمع بما يف ذلك 
ــوارع وأحياء العاصمة وبقية املدن الرئيسية  تنظيم حركة السري يف ش

والثانوية.
كما أكد املجلس بهذا الشأن أهمية تضافر جهود مختلف الجهات 
ــة بآداب وقواعد  ــري ملواجهة املظاهر املخل ــة مع رشطة الس ذات العالق

السري يف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية .
ــطة  ــاحنات واملركبات املتوس ــائقي الش ولفت إىل أهمية احرتام س
ــائقي الدراجات النارية لتلك اآلداب والقواعد وااللتزام  والصغرية وس
ــه ذلك من فعل  ــس االتجاه بما يمثل ــري يف عك ــري وعدم الس بخط الس
ــوزارة وجهاتها  ــل ال ــزم من قب ــه بح ــي أن يواج ــلوك ينبغ ــني وس مش
ــاالت االزدحام  ــري من الحوادث وح ــببه يف الكث ــة لخطورته وتس املعني
ــدن .. مهيبا  ــة امل ــة وبقي ــوارع العاصم ــن ش ــري م ــهدها الكث ــي تش الت
ــرور وتقديم صورة مرشفة  ــائقني االلتزام بقواعد وآداب امل بجميع الس

وحضارية للمدن اليمنية.

مجلس الوزراء يناقش أسباب وتداعيات تراجع قيمة العملة الوطنية والمعالجات الممكنةمجلس الوزراء يناقش أسباب وتداعيات تراجع قيمة العملة الوطنية والمعالجات الممكنة
وجه بدراسة احتياجات السوق من المواد الغذائية الضروريةوجه بدراسة احتياجات السوق من المواد الغذائية الضرورية

صنعاء/ سبأ
ــادن  ــط واملع ــر النف ــع وزي اطل
ــه دارس أمس عىل  ــد عبدالل أحم
ــاحة  املس ــة  بهيئ ــل  العم ــري  س

الجيولوجية والرثوات املعدنية.
ــر دارس عىل  ــع الوزي ــا اطل كم
ــوم  ــي تق ــج الت ــطة والربام األنش
ــاحة الجيولوجية  بها هيئة املس
ــا يف  ــي تواجهه ــات الت والصعوب

ظل استمرار العدوان.
واستمع وزير النفط من رئيس 
ــه النمري  ــني عبدالل ــة حس الهيئ
ــطة  إىل رشح عن األعمال واألنش
ــالل  خ ــة  الهيئ ــا  نفذته ــي  الت
ــة والصعوبات التي  الفرتة املاضي
ــنوية  تعرتض تنفيذ خطتها الس

ــاع الراهنة التي تمر  جراء األوض
بها البالد.

ــط واملعادن،  كما زار وزير النف
ــة  بهيئ ــي  الجيولوج ــف  املتح
ــاحة، واطلع عىل محتوياته  املس

ــة  جيولوجي ــات  معروض ــن  م
ــة التعدين  ــخ صناع ــس تاري تعك
ــط والغاز  ــاح النف ــن وجن يف اليم
ــة الخاصة  ــن األجنح ــا م وغريه

بحقب الحياة.

وزير النفط يطلع على سير العمل بهيئة المساحة الجيولوجيةوزير النفط يطلع على سير العمل بهيئة المساحة الجيولوجية شهدتها عدد من المحافظاتشهدتها عدد من المحافظات

ــددة  ــعبية املن ــمية والش ــات الرس ــل الفعالي تتواص
ــد الجبهات  ــيد والتعبئة لرف ــدوان وللتحش ــم الع بجرائ
ــة صنعاء ناقش  ــي محافظ ــف املحافظات..فف يف مختل
ــع أمس برئاسة املحافظ حنني محمد قطينة،  لقاء موس
ــد الجبهات  ــد والتعبئة ورف ــة بالحش ــب املتعلق الجوان

بالرجال والعتاد.
ــة  املحافظ ــرشف  م ــم  ض ــذي  ال ــاع  االجتم ــد  وأك
ــربان غوبر  ــة ج ــل املحافظ ــادي ووكي ــط اله عبدالباس
ــب الرتبية  ــد الطريي ومكت ــن العميد مجاه ــرا األم ومدي
ــد الجبهات  ــات، أهمية رف ــدراء املديري ــار وم هادي عم
ــري الوطن من  ــاد ملواجهة العدوان وتطه ــال والعت بالرج

دنس الغزاة واملحتلني.
ــل بروح  ــود والعم ــة تضافر الجه ــىل أهمي ــدد ع وش
ــاع عن الوطن  ــوف يف خندق الدف ــق الواحد والوق الفري

وآمنة واستقراره.
ــدراء  م ــالع  اضط رضورة  ــىل  ع ــاء  اللق ــدد  ش ــا  كم
ــيد  ــدراء األمن بواجبهم يف عملية التحش ــات وم املديري
ــاجد يف التوعية  ــة دور خطباء املس ــد عىل أهمي والتأكي
ــتهدف  ــه التدمريية التي تس ــدوان وأهداف ــر الع بمخاط

اليمن أرضا وإنسانا.
وأشاد اللقاء بالتضحيات التي قدمها وما يزال أبناء 
ــث كان أبناء  ــات، حي ــاء يف كافة الجبه ــة صنع محافظ
ــة الصفوف ملواجهة العدوان .. مؤكدا  املحافظة يف مقدم

أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا.
ــل مديرية جبل املحويت النفري  إىل ذلك أعلنت قبائ
ــام والتحرك لجبهات العزة والكرامة للرد عىل جرائم  الع

العدوان.
ــس  ــة أم ــت يف وقف ــل املحوي ــل جب ــتنكرت قبائ واس
ــي  ــم الت ــة، الجرائ ــاء املديري ــائخ ووجه ــور مش بحض

يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.
ــركاض مواقف أبناء  ــني ع وثمن وكيل املحافظة حس
ــم يف رفد الجبهات باملال والرجال  جبل املحويت ودوره
ــيد  ــود يف التحش ــر الجه ــة تضاف ــىل أهمي ــددا ع ..مش

والتعبئة لرفد الجبهات.
ــد  ــد محم ــة العمي ــن املحافظ ــر أم ــاد مدي ــا أش فيم
ــعبية يف  ــان الش ــش واللج ــارات الجي ــزي بانتص الحم
ــاندة  مس رضورة  ــىل  ع ــدا  مؤك  .. ــات  الجبه ــف  مختل

املرابطني يف الجبهات باملال والرجال.
ــتمرار  ــرم، اس ــة محمد الق ــام املديري ــر ع ــد مدي وأك
ــن الرجال  ــات باملزيد م ــات ورفد الجبه ــود والثب الصم

والدعم للتصدي للعدوان والرد عىل جرائمه.
ــل املحويت يف بيان صادر  ــدت قبائل مديرية جب وأك
ــايل ونفيس يف  ــتعداد للتضحية بكل غ ــن الوقفة االس ع

سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــالء بمحافظة عمران أمس  ــم أبناء مديرية ث كما نظ
ــه قبائل  ــذي دعت إلي ــة للنكف ال ــدة، تلبي ــة حاش وقف
ــم اختطاف  ــىل جرائ ــرد ع ــز، لل ــوف وتع ــدة الج الحدي

النساء وقتل األرسى.
ــة التي حرضتها  ــاركون يف الوقفة القبلي ــن املش وأعل
ــخصيات االجتماعية،  ــلطة املحلية باملديرية والش الس
ــال ملواجهة  ــات بالرجال وامل ــد الجبه ــام لرف ــري الع النف

تحالف العدوان والرد عىل جرائمه.
ــدوان  الع ــم  جرائ ــة  الوقف ــن  ع ــادر  ص ــان  بي وأدان 
ــاىف مع كل  ــي والتي تتن ــعب اليمن ــق الش ــه بح ومرتزقت

األعراف والقيم اإلنسانية.
ــتمرار رفد الجبهات باملال والرجال  وأكد أبناء ثال اس
ــي للتصدي للغزاة  ــاحل الغرب ويف مقدمتها جبهة الس

واملحتلني.
ــاف  االصطف ــز  تعزي رضورة  ــىل  ع ــان  البي ــدد  وش
ــن  ــتهدف اليم ــي تس ــدوان الت ــات الع ــال مخطط إلفش
ــانا.. منوها باملالحم البطولية التي يسطرها  أرضا وإنس

الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة قوى العدوان.
ومن جهة أخرى نظم أبناء قبائل قعار وخضم وبدج 
ــني بمحافظة  ــع الغربي ملديرية الجب ــة باملرب والحديدي

ريمة أمس وقفة احتجاجية للتنديد بمجزرتي العدوان 
بمستشفى الثورة وحراج السمك بالحديدة.

ــا عدد من  ــة التي حرضه ــاركون يف الوقف ــد املش وأك
ــان أن هذه الجريمة  ــائخ واألعي القيادات املحلية واملش

لن تسقط بالتقادم وسيتم مالحقة مرتكبيها.
ــال واملال  ــد الجبهات بالرج ــاركون إىل رف ودعا املش
للرد عىل جرائم العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني.
ــن الوقفة دول  ــادر ع ــاركون يف بيان ص ــل املش وحم
ــؤولية  ــن املس ــس األم ــدة ومجل ــم املتح ــدوان واألم الع
ــي من جرائم  ــعب اليمن ــة إزاء ما يتعرض له الش الكامل

يندى لها جبني اإلنسانية.
ــو  ــي وموظف ــاع الصح ــادات القط ــم قي ــك نظ إىل ذل
ــام بمديرية مكرياس  ــهيد عمر عيل الع ــفى الش مستش
ــدا  ــة تندي ــة احتجاجي ــس وقف ــاء أم ــة البيض بمحافظ
ــورة العام و  ــفي الث ــدوان يف بوابة مستش ــي الع بمجزرت
ــمك  بمدينة الحديدة يف الوقفة االحتجاجية  حراج الس
ــيخ يارس محمد عبدربه جحالل مدير  التي يقدمها الش
ــة البيضاء ومدير مكتب  ــام مديرية مكرياس  بمحافظ ع
ــكان بمديرية مكرياس   جالل سالم  الصحة العامة والس
ــهيد عمر عيل العام  ــفى الش محمد صنه ومدير مستش
بمديرية مكرياس قاسم محمد مفلول وأعضاء السلطة 
ــة وموظفي مكتب  ــذي باملديري ــة واملكتب التنفي املحلي
الصحة العامة والسكان وموظفي  وأطباء وفنيني وكوادر 
ــرياس الوقفة  ــيل العام  بمك ــهيد عمر ع ــفى الش مستش
ــاً مع أبناء الحديدة  ــة ضد العدوان وتضامن االحتجاجي
ــة العمل الرببري  ــارضون يف الوقف ــال كم أدان الح األبط
ــفى الثورة بالحديدة  ــم عىل مستش والوحشمي الغاش
ــهيداً وأكرث من  ــبعني ش ــرث من س ــه أك ــذي راح ضحيت ال
مائة جريح من قبل طريان العدوان السعودي األمريكي 
الصهيوني الغاشم الذي يدل عىل هستريية تلك القوى 
اإلرهابية التي ال تفرق بني مدني وعسكري وال بني طفل 
ــبيل  ــن يزيدنا ذلك إال صموداً وتضحيًة يف س وامرأة  ول

الله والوطن..
ــرياس يارس محمد  ــاد مدير عام مديرية مك  فيما أش
ــة بمكرياس جالل  ــر مكتب الصحة العام جحالن و مدي
ــفى الشهيد عمر عيل  ــالم محمد صنه ومدير مستش س
ــرص الكادر  ــم محمد مفلول بح ــة مكرياس قاس بمديري
ــم كل الصعوبات  ــه رغ ــىل أداء واجب ــي وإرصاره ع الطب
واملعوقات وخاصة يف القطاع الصحي بمديرية مكرياس 

بمحافظة البيضاء.  .
ودعوا منظمات حقوق اإلنسان إىل القيام بدورها يف 
إيقاف العدوان ورفع الحصار وعدم االستسالم لضغوط 
ــم الجبهات  ــتمرار يف دع ــف ، مؤكدين االس دول التحال

بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره .
ــة إقدام تحالف العدوان  وأدان بيان صادر عن الوقف
ــتنكرا صمت  ــة املروعة.. مس ــذه الجريم ــىل ارتكاب ه ع
ــعب اليمني من  ــاه ما يتعرض له الش ــم املتحدة تج األم

جرائم وتدمري لكل مقدراته.
ــآت  للمنش ــدوان  الع ــتهداف  اس ــان  البي ــتنكر  واس
ــة  ــروف بالغ ــعى ويف ظ ــي تس ــة الت ــة والخدمي الصحي

ــز..  ــني دون تميي ــا للمواطن ــم خدماته ــورة لتقدي الخط
ــعب اليمني وصمة  ــم العدوان بحق الش ــدا أن جرائ مؤك

عار يف جبني اإلنسانية.
ــتمرارهم يف أداء  ــىل اس ــاركون التأكيد ع ــدد املش وج
ــن  ــروف .. مؤكدي ــت الظ ــا كان ــاني مهم ــم اإلنس واجبه
ــاء وأرواح  ــون أغىل من دم ــم لن تك ــم وأرواحه أن دماءه

الشهداء والجرحى..
ــة املحلية للمياه  ونظم أمس عمال وموظفو املؤسس
ــاد  ــب األوقاف واإلرش ــو مكت ــي وموظف ــرصف الصح وال
ــني   وقفت ــدة  الحدي ــة  بمحافظ ــاجد   املس ــاء  وخطب
ــب األوقاف    ــة ومكت ــام  مبنى املؤسس ــني أم احتجاجيت
ــني  ــدوان اللت ــف الع ــي تحال ــا بمجزرت ــدددوا خالله ن
ارتكبهما  بميناء االصطياد وأمام بوابة هيئة مستشفى 

الثورة العام.
ــارك فيهما  ــني  اللتني ش ــاركون يف الوقفت ــع املش ورف
ــد مدير عام  ــد محم ــار احم ــة عبدالجب ــل املحافظ وكي
ــر مكتب األوقاف  ــحاق ومدي ــة عبد الرحمن إس املؤسس
ــددة بمجزرتي  ــليمان الفقيه ، الالفتات املن ــاد س واإلرش

العدوان بميناء االصطياد ومستشفى الثورة العام.
ــا تحالف العدوان  ــاكات التي يرتكبه ونددوا باالنته
ــة الصيد يف البحر  ــن أثناء مزاولتهم مهن بحق الصيادي
ــتهداف قواربهم  األحمر ويف املياه اإلقليمية اليمنية واس
ــاه واملرافق  ــار املي ــتهداف آب ــم واس ــدر رزقه ــع مص وقط

الصحية واإلنسانية.
ــني  أكد  وكيل  املحافظة عبدالجبار احمد  ويف الوقفت
محمد  ومدير املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي 
ــاد  ــر مكتب األوقاف واإلرش ــحاق ومدي ــن إس عبدالرحم
ــدوان لن تمر بدون رد  ــليمان الفقيه  إىل أن جرائم الع س

وسيتم محاسبة مرتكبيها مهما طال الزمن أو قرص.
ــعب  ــق الش ــدوان بح ــم الع ــىل  أن جرائ ــن ع مؤكدي
ــط صمت  ــانية وس ــار يف جبني اإلنس ــي وصمة ع اليمن

العالم.
ــم  ــانية إىل تقدي ــة واإلنس ــات اإلغاثي ــني  املنظم داع
ــن  ــن الصيادي ــا م ــة ألرس الضحاي ــاعدات العاجل املس

واملدنيني.
ــني  جريمة  ــن الوقفت ــات  الصادرة ع ــت البيان وأدان
ــاد وأمام  ــاء االصطي ــتهداف  مين ــف العدوان باس تحال
ــار املياه .  ــتهداف آب ــورة العام واس ــفى الث بوابة مستش
مشددين  عىل أحقية الشعب اليمني والجيش واللجان 
ــالح الجو  ــة والبحرية وس ــوة الصاروخي ــعبية والق الش

املسري يف الرد وجهاد املحتل.
ــن واملنظمات  ــدة ومجلس األم ــني األمم املتح مطالب
ــي  اإلغاث ــب  الجان يف  ــة  العامل ــة  الدولي ــات  والهيئ
ــني وعدم  ــة املدني ــا يف حماي ــام بدوره ــاني، القي واإلنس
ــانية  ــة واإلنس ــآت املدني ــن واملنش ــتهداف الصيادي اس
ــبقها من  ــاد إزاء هذه الجريمة وما س ــاذ موقف ج واتخ

جرائم بحق الصيادين واألبرياء.
ــحار  ــة س ــاش بمديري املق ــة  ــاء عزل أبن ــم  ــا نظ كم
ــة تنديدا  ــاء ، وقفة قبلي ــدة، أمس الثالث ــة صع بمحافظ
ــري واستجابة  ــالح الجو املس بجرائم العدوان ودعما لس

ــن الحوثي يف  ــك بدرالدي ــد عبداملل ــيد القائ لدعوة الس
االستمرار يف رفد الجبهات بالرجال واملال .

املشاركون يف الوقفة التي حرضها محافظ املحافظة 
ــح عقاب  ــة صال ــل املحافظ ــوض ووكي ــر ع ــد جاب محم
ــريان العدوان  ــي ارتكبها ط ــة املروعة الت ــوا الجريم أدان
األمريكي السعودي باستهدافه سوق الصيادين وبوابة 
ــدة وجريمة اختطاف  ــفى الثورة بمدينة الحدي مستش
ــف العدوان  ــريين إىل أن تحال ــا.. مش ــاء يف التحيت النس
ــعب  ــن مرشوعه التدمريي للش ــذ البداية ع ــف ومن كش
ــاك  ــا وانته ــب خرياته ــالل األرض ونه ــي يف احت اليمن

األعراض.
ــام والتوجه  ــف والنفري الع ــن أبناء املقاش النك وأعل
نحو الجبهات لرفد الجيش واللجان الشعبية باملقاتلني 

االشداء وقوافل العطاء والجود والكرم.
ــارضون اىل التربع باملال  ــة الوقفة توجه الح ويف نهاي
ــري والقوة الصاروخية،  ــناداً لسالح الجو املس دعماً واس
كنوع من الرد عىل جرائم العدوان بحق الشعب اليمني.

ــرضان بمديرية بني مطر  وخرجت حرائر منطقة ح
بمحافظة صنعاء يف وقفة واسعة أعلن فيها استنكارهن 
ــق أبناء  ــدوان بح ــم الع ــتمرار جرائ ــن اس ــن م وغضبه
ــاء يف  ــا جريمة اختطاف النس ــي وآخره ــعب اليمن الش
ــمك  ــوق الس ــفى الثورة وس ــا مستش ــا ومجزرت التحيت

بالحديدة وكل جرائمه يف كل املحافظات.
ــعة عىل الصمود  ــاركات أكدن يف وقفتهن الواس املش
والثبات وتجهيز املزيد من قوافل العطاء والجود والكرم 

حتى تطهري كل شرب من أرض الوطن.
ــات محافظة حجة  ــن مديري ــدد م ــا أقيمت يف ع كم
ــتمرار العدوان  ــد باس ــات احتجاجية للتندي ــس وقف أم
السعودي األمريكي وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب 

اليمني.
ــرشف ومبني  ــالن ال ــات كح ــت يف مديري ــث نظم حي
ــدوان  ــتمرار الع ــددت باس ــة ن ــات احتجاجي ورضة وقف

وجرائمه الوحشية وما يفرضه من حصائر جائر.
واستنكر املشاركون يف الوقفات الجرائم الال إنسانية 
ــه والتي  ــدوان ومرتزقت ــي يرتكبها الع ــال أخالقية الت وال
ــراف واملواثيق  ــماوية واألع ــع كل الرشائع الس ــاىف م تتن

الدولية واإلنسانية.
وأعلن أبناء املديريات يف بيانات صادرة عن الوقفات 
ــزة والرشف  ــات الع ــد جبه ــام ورف ــري الع ــتمرار النف اس
ــن أن جرائم العدوان  ــالح ... مؤكدي بالرجال واملال والس

لن تمر مرور الكرام وسيتم الرد عليها.
ــوة  ــه الق ــا تحقق ــات بم ــاركون يف الوقف ــاد املش وأش
ــالح الجو املسري من إنجازات .. منوهني  الصاروخية وس
ــش واللجان  ــطرها الجي ــي يس ــة الت ــم البطولي باملالح

الشعبية يف مختلف جبهات العزة والرشف.
ــم والحفاظ  ــىل املزيد من التالح ــت البيانات ع وحث
ــدي  للتص ــة  الداخلي ــة  الجبه ــك  ــدة وتماس ــىل وح ع

للعدوان وإفشال مخططاته.
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ناطق أنصار اهللا

ــياق آخر علق الناطق الرسمي لحركة أنصارالله محمد عبدالسالم،  ويف س
ــفري الكندي، بعد مطالبته باإلفراج  ــعودية بطرد الس عىل بيان الخارجية الس

عن عرشات الناشطني السعوديني.
ــود من  ــرت" إن : "اململكة صندوق أس ــابه بـ"توي ــال يف تغريدة عىل حس وق
ــن بمجازر القرن  ــروب عبثية وخصت اليم ــرات، وقد ألهبت املنطقة بح املؤام

للعام الرابع وال تزال."
ــعودية، واملجتمع  وأكد ناطق أنصار الله أن "أمريكا تغطي عىل جرائم الس
ــتها الدموية تستمر  الدويل يجاريها ويداريها، وبدال من اإلقرار بعدمية سياس
ــنجة عىل دولة كندا بسبب مسألة  فيها بحماقة كما يظهر من ردة فعلها املتش

حقوقية."
استشهاد طفل وإصابة

ــار املصدر إىل أن طريان العدوان األمريكي السعودي شن ثالث غارات  وأش
عىل منطقة قهرة النص بمديرية سحار، استهدفت مزارع ومنزلني للمواطنني، 

ألحقت بهما أرضارا بالغة وهجرت سكان تلك املنازل.
سالح الجو املسري يستهدف

ــلوا محاولة  ــعبية أفش ــدر إىل أن أبطال الجيش واللجان الش ــار املص وأش
تسلل للمرتزقة يف كرش وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.

ــس قبالة جبيل الدود  ــعودي أم ــك انكرس زحف ملرتزقة الجيش الس اىل ذل
ودخان يف جيزان.

ــعبية تصدوا  ــبأ) أن الجيش واللجان الش ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
لزحف واسع للمرتزقة قبالة جبيل الدود ودخان .

ــوف املرتزقة  ــن القتىل والجرحى يف صف ــقوط عدد م ــار املصدر إىل س وأش
بينهم قيادات دون تحقيق أي تقدم.

ــعبية أمس خمسة  ــتهدفت وحدة القناصة بالجيش واللجان الش كما اس
ــكرية ودك تجمعات جنود العدو  من مرتزقة العدوان ، كما تم إعطاب آلية عس

يف جيزان.
ــة جنود من مرتزقة العدوان  ــبأ ) أن خمس ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس

لقوا مرصعهم قنصاً يف رشق الدود .
ــة جبل قيس  ــكرية بقناصة 50 قبال ــة عس ــدر إىل إعطاب آلي ــار املص وأش
ــعوديني يف موقع  مبيناً أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات الجنود الس

املعريضة وموقع مشعل .
خلف حشود املرتزقة

بالنسبة للعملية فقد جاءت يف وقت يخوض فيه مقاتلو الجيش واللجان 
ــراء األجارش  ــود املرتزقة واملنافقني يف صح ــة ضد حش ــعبية معارك رشس الش
ــبة للعدو مناطق  وصحارى قبالة منفذ الخرضاء وهي األماكن التي تعد بالنس
ــىل الحدود وداخل مواقع الجيش  ــة عىل مناطق املواجهات املفرتضة ع متقدم
ــف هذا الوهم  ــاءت العملية هذه لتنس ــا، وقد ج ــران وجباله ــعودي يف نج الس
ــريان املدفعية  ــقوط وخاضعة لن ــة كجبهة آيلة للس ــران إىل الواجه ــد نج وتعي

والصاروخية اليمنية.
يف تفاصيل العملية وتكتيكاتها امليدانية فقد نجح أبطال الجيش واللجان 
ــام املواقع املهاجمة،  ــة وتحصينات املرتزقة التي تقع أم ــاوز نقاط الرقاب يف تج
ــأ األخريون  ــع ليتفاج ــة تلك املواق ــاه حامي ــت انتب ــم دون لف ــوا تقّدمه وواصل
ــدام املواجهات يف الخلف، وهو ما أدخلهم يف رعب  ــتباكات واحت بأصوات االش

شديد وبدأوا باالنسحاب الجماعي من مواقعهم وباتجاهات متباينة.
يف املحصلة لقي عرشات املرتزقة مرصعهم يف الثالثة املواقع املهاجمة فيما 

ــعفهم  ــني جثث قتالهم، غري أن الهجوم لم يس ــح أضعافهم يف الفرار حامل نج
ــعودي املخّزن يف املواقع،  ــلحة والعتاد الحربي الس لرفع كميات كبرية من األس
ــعبية أيديهم عليها وكان الفتاً يف املشاهد التي  وقد وضع الجيش واللجان الش
ــكرية تابعة للقوات اليمنية يف املواقع  عرضها اإلعالم الحربي تواجد آلية عس
ــية وغري مؤهلة لوصول اآلليات،  بالرغم من أن املواقع ذات طبيعة جبلية قاس
ــطة  ــم التنّقل بواس ــرت العادة أن يت ــد ج ــريان فق ــات الط ــة إىل تحدي باإلضاف
ــديد تحليق الطريان  ــياً عىل األقدام خاصة يف فرتات تش ــات نارية أو مش دراج
ــلحة من املواقع  يف األجواء، وظهرت اآللية اليمنية أثناء نقلها كميات من األس

السعودية كغنائم وقعت يف أيدي املقاتلني من الجيش واللجان.
ــان، أفاد مصدر أنه  ــني يف أيدي الجيش واللج ــريان من املنافق كما وقع أس
ــة تجنيدهم، كل هذه  ــتقدامهم وآلي ــري التحقيق معهم ملعرفة تفاصيل اس يج
الخسائر التي يتلقاها املنافقون هي فقط تأتي عىل هامش العملية العسكرية 

املتوّجهة أصًال ناحية الجيش السعودي. 
ــي املنافقون  ــأن ُيالق ــود احتمال كبري ب ــن وج ــدر ميداني ع ــدث مص وتح
ــذي ُيدير  ــعودي ال ــادة جيش العدو الس ــن قبل ق ــيئة م ــة معاملة س واملرتزق
وُيرشف عىل مرتزقته من داخل غرف عمليات بعيدة، واستدّل املصدر بحاالت 
ــت حد التصفية كإجراء عقابي  ــابقة تكّرر حدوثها يف املواقع الحدودية بلغ س

عىل فرار املرتزقة من مواقع إثر املواجهات.
ــري مناطق جبلية  ــعبية تطه ــش واللجان الش ــق أعلن الجي ــت الح ويف وق
ــعة قبالة منفذ علب بعسري كان املنافقون قد تقدموا إليها، ووصف مصدر  واس
الهجوم بالقاصم معترباً أن مقتلة كبرية القاها املنافقون يف تلك املواقع، واغتنم 
ــعودي وجرافة  ــش العدو الس ــراديل تابعة لجي ــة ب ــة آلي ــدون يف العملي املجاه
ــة جديدة،  ــع جبلي ــتحداث مواق ــق واس ــق الطري ــون يف ش ــتخدمه املنافق يس
ــري عتاد حربي بقصف مدفعي طاول  ــة إىل أرس عدد من املرتزقة وتدم باإلضاف
املواقع املستحدثة، فيما يواصل طريان العدوان شن غاراته بشكل جنوني عىل 
ــاوز عدد الغارات  ــم واملديريات الحدودية، حيث تج ــل مناطق مديرية باق كام

التي ُشّنت أثناء املواجهات العرش، يف ظل تحليق متواصل ألنواع الطريان.
ــة بعمليات  ــة من املرتزق ــدر يف الجيش واللجان مرصع خمس ــن مص وأعل
ــزان، عالوة عىل قصف  ــل الدخان يف جي ــة جرت بالقرب من جب ــص متقارب قن

مدفعي مكثف عىل مواقع املنافقني وتحصيناتهم يف املواقع املجاورة.
اجتماع برئاسة

ــة والجهات  ــلطة املحلي ــر الجهود بني الس ــم إىل أهمية تضاف ــار قحي وأش
املعنية الستكمال الجهود الجارية لتوفري الخدمات ألبناء املحافظة بما يلبي 

احتياجاتهم.
وتم االتفاق عىل البدء بإجراء املعالجات الرسيعة إلعادة تشغيل الكهرباء 
وتأهيل آبار املياه واملنشئات املائية التي تعرضت للقصف وكذا إصالح محطة 
ــرصف الصحي رقم 5 التي خرجت عن الخدمة نتيجة غارة  الرفع الخاصة بال

لطريان العدوان.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير املالية أن حكومة اإلنقاذ ستعمل عىل تقديم 
ــات الداعمة واملنظمات  ــا يف ذلك توجيه الجه ــتطيع للمحافظة بم كل ما تس
ــاريع  ــاريع الخدمية ويف املقدمة مش العاملة يف اليمن لدعم وتبني تأهيل املش

املياه والرصف الصحي وتشغيل الكهرباء.
الخارجية الروسية

من جهتها قالت العراق إنها لن تلزم بالعقوبات املفروضة عىل إيران.
ــحاب  يذكر أنه يف 8 مايو/أيار أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب االنس
ــتقبل إىل أن تغري إيران  ــات يف املس ــتئناف العقوب ــة اإليرانية واس ــن االتفاقي م
سياساتها الداخلية والخارجية، فيما أعلن باقي األعضاء التزامهم باالتفاقية


