
0202أخبار وتقارير

صنعاء/ سبأ
ــة العامة للطريان  ــت وزارة النقل والهيئ نظم
ــا بمرور  ــس مؤتمرا صحفي ــاد أم ــي واألرص املدن
ــت الدويل عىل  ــوت واملعاناة والصم عامني من امل
ــدويل من قبل  ــاء ال ــالق مطار صنع ــتمرار إغ اس

تحالف العدوان بقيادة السعودية.
ــس  ــب رئي ــار نائ ــي أش ــر الصحف ويف املؤتم
ــؤون الخدمات محمود الجنيد إىل أن  الوزراء لش
اإلحصاءات واألرقام عن معاناة اليمنيني تكشف 
ــح العالم املتواطئ  ــاعته، وقب حقد العدوان وبش
ــعب  ــكل مقومات الش ــدوان ل ــتهداف الع إزاء اس

اليمني.
ولفت إىل أن إغالق مطار صنعاء الدويل دليل 
ــانية واألخالق  ــن اإلنس ــدوان م ــرد الع ــىل تج ع
ــالج والطالب  ــاج للع ــض املحت ــتهدافه املري باس
ــر الذي يريد  ــته والتاج ــذي يريد إكمال دراس ال

توفري السلع واملتطلبات الرضورية.
وقال" األرقام التي تم رسدها مؤسفة وتضاف 
إىل سجل دول العدوان الال إنساني، ويجب عىل 
ــف زيف ادعاءات املتشدقني  وسائل اإلعالم كش
ــدا أن فتح مطار  ــان".. مؤك ــة حقوق اإلنس برعاي
ــيظل من املطالب امللحة، ملا لذلك من  صنعاء س

رضورات إنسانية.
ــال  بأعم ــم  القائ ــور  بحض ــد  الجني ــاد  وأش
ــاركتهم  ــظ الحديدة ووكالء املحافظة ومش محاف
ــب  جان إىل  ــة  املواجه ــن  ميادي يف  ــم  وتحركاته
ــعبية الذين يواجهون بكل  الجيش واللجان الش

بسالة العدوان ومرتزقتهم.
ــن يفرطوا يف  ــرار ل ــد أن كل األح ــد الجني وأك
ــي أن يفرط  ــاف" ال يمكن ألي يمن ــة .. وأض تهام
يف الحديدة البوابة الرئيسية لدخول احتياجات 
ــتحق التضحية،  ــة تس ــي، فتهام ــعب اليمن الش
ــخ يف مواجهة الغزاة  ــة لهم باع وتاري وأبناء تهام
ــاً  ــوم يلقنون العدوان دروس ــالل، وهم الي واالحت

قاسية".
ــؤون الخدمات  ــب رئيس الوزراء لش وعرب نائ
ــة الطريان  ــادة وزارة النقل وهيئ ــكر لقي ــن الش ع
ــات، وإظهار  ــذه الفعالي ــم ه ــىل تنظي ــي ع املدن
ــرض  يتع ــذي  ال ــي  اليمن ــعب  الش ــة  مظلومي
ــرىض من  ــذي حرم امل ــار ال ــتهداف والحص لالس

السفر لتلقي العالج يف الخارج.
ويف املؤتمر الذي حرضه وزير الثقافة الدكتور 
ــظ  محاف ــال  بأعم ــم  والقائ ــيس  الكب ــه  عبدالل
الحديدة محمد عايش قحيم ووكيل وزارة النقل 
ــيس ورئيس هيئة  ــريان عبدالله العن ــاع الط لقط

ــد الوادعي، أكد  ــربي ولي ــؤون النقل ال تنظيم ش
ــف العدوان  ــامي أن تحال ــر النقل زكريا الش وزي
ــل للمدنيني  ــعودي يرتكب جرائم قت بقيادة الس

يوميا منذ بداية العدوان حتى اليوم.
ــتهدف منذ  ــريان العدوان اس ــار إىل أن ط وأش
ــدد من  ــدويل بع ــاء ال ــار صنع ــة األوىل مط الوهل

الغارات أخرجته عن الجاهزية.
وقال" العدوان يمارس اإلرهاب بحق شعب له 
ــيادته الوطنية وينتهك كافة القوانني  حريته وس
ــا  مقدمته ويف  ــة  الدولي ــدات  واملعاه ــق  واملواثي
ــارات  ــرم رضب املط ــي تح ــيكاغو الت ــة ش اتفاقي

وإغالقها ومحارصتها".
ــار صنعاء  ــالق مط ــل أن إغ ــر النق ــد وزي وأك
ــرارات  ــف لق ــعودية مخال ــل الس ــن قب ــدويل م ال
ــتغربا الصمت  ــن ذات الصلة .. مس ــس األم مجل
ــن تجاه  ــس األم ــدة ومجل ــم املتح ــزي لألم املخ
ــتباحه لدماء  ــن قتل واس ــه العدوان م ــا يقوم ب م

اليمنيني.
ــاء  ــار صنع ــامي أن مط ــر الش ــح الوزي وأوض
ــن 80 يف املائة من  ــرث م ــه أك ــتفيد من ــدويل يس ال
ــح  رشائ كل  ــن  م ــة  اليمني ــة  الجمهوري ــكان  س

املجتمع اليمني.
ــكان  ــة والس ــة العام ــر الصح ــد وزي ــا أك فيم
ــار صنعاء  ــالق مط ــوكل أن إغ ــه املت ــور ط الدكت
ــهادة  ــانية كبرية بش ــبب يف كارثة إنس الدويل تس
املنظمات الدولية كاليونيسف والصحة العاملية.

ــدويل  ــاء ال ــار صنع ــالق مط ــار إىل أن إغ وأش
ــرىض الذين يعانون  ــبب يف وفاة اآلالف من امل تس
ــكر  ــد والس ــب والكب ــة كالقل ــراض مزمن أم ــن  م
ــر العالجات  ــا لعدم توف ــل الكلوي وغريه والفش
لهم والتي كانت تأتي عن طريق الجو إىل املطار.

ــاك مرىض  ــوكل إىل أن هن ــور املت ــت الدكت ولف
يف  ــالج  الع ــل  أج ــن  م ــفر  للس ــة  ماس ــة  بحاج
ــالق  ــبب إغ ــتطيعون بس ــم ال يس ــارج لكنه الخ
ــبب يف رفع  ــار صنعاء.. مؤكدا أن العدوان تس مط
ــتهدافه  معدل اإلصابات باألمراض الخبيثة باس

املدنيني بالقنابل العنقودية املحرمة دوليا.
من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للطريان 
ــد عبدالقادر إىل  ــاد الدكتور محم املدني واألرص
ــار صنعاء الدويل  ــف العدوان أخرج مط أن تحال
ــتهدافه كافة البنى  عن الجاهزية عدة مرات باس
ــرادارات  وال ــاالت  واالتص ــآت  واملنش ــة  التحتي

واملدارج التي تهبط فيه الطائرات.
ــادت تجهيز الجوانب  ــت إىل أن الهيئة أع ولف
الفنية واملالحة املدارج عقب استهدافها من قبل 

طريان العدوان.
وقال" االتفاقيات الدولية التي أقرتها منظمة 
الطريان الدويل تحرم استهداف املطارات الدولية 
ــآت مدنية ومع ذلك اخرتق  يف الحرب كونها منش
ــذه القوانني بهمجية غري مباٍل بها  العدوان كل ه

وال بمن وضعها".
ــاء الدويل  ــار صنع ــر عام مط ــدوره أكد مدي ب
ــن 11  ــرث م ــدم أك ــار يخ ــايف أن املط ــد الش خال
ــة .. الفتا إىل  ــة من محافظات الجمهوري محافظ
ــائر مادية مبارشة  أن املطار تعرض ألرضار وخس

وغري مبارشة.
وبني الشايف أن العدوان السعودي يستهدف 
الطائرات اإلغاثية واإلنسانية واألممية ويمارس 
ــبوقة بهدف منعها  عليها قرصنة جوية غري مس
من الوصول إىل مطار صنعاء الدويل وكان آخرها 

طائرة الصليب األحمر الدولية يف يوليو املايض.
ــل تاله  ــن وزارة النق ــادر ع ــان ص ــح بي وأوض

ــة للطريان  ــم الهيئة العام ــمي باس الناطق الرس
املدني واألرصاد مدير عام النقل الجوي الدكتور 
ــل استهداف العدوان ملطار  مازن غانم أن مسلس
ــدوان، أدى إىل خروج املطار  صنعاء مند بدء الع
ــالت الخطوط  ــة وتوقف جميع رح ــن الجاهزي ع

الجوية اليمنية وكذا رحالت رشكات الطريان.
ــا قامت به دول تحالف  ــت البيان إىل أن م ولف
ــار  ــالق مط بإغ ــفي  ــراء تعس ــن إج م ــدوان  الع
ــعب اليمني  ــاء زاد من معاناة وحصار الش صنع
ــاىف مع األعراف  ــل والخارج، وهو ما يتن يف الداخ
ــا  مقدمته ويف  ــة  الدولي ــدات  واملعاه ــق  واملواثي
ــيكاغو  اتفاقية الطريان املدني الدويل "اتفاقية ش

" واتفاقية مونرتيال 1988م.
ــاء الدويل  ــان أن إغالق مطار صنع ــر البي وذك
ــانية  ــة إنس ــني أدى إىل كارث ــن عام ــرث م ــذ أك من
ــا، حيث  ــل له ــف وال مثي ــرية ال توص ــاة كب ومعان
ــة إىل أن أكرث من  ــري إحصائيات وزارة الصح تش
ــجلت من الحاالت املرضية  27 ألف حالة وفاة س
ــفر  ــدرة عىل الس ــدم الق ــبب ع ــتعصية بس املس

نتيجة استمرار إغالق املطار.
ــف حالة وفاة  ــان أن أكرث من 100 أل وأكد البي
ــتلزمات الطبية التي  ــبب نفاد األدوية واملس بس
كانت تنقل بواسطة الجو باإلضافة إىل ما يقارب 
من 878 ألفاً و570 مريضاً مهددين باملوت نتيجة 
ــاالت املرضية  ــة للح ــن األدوي ــد م ــدام العدي انع
ــتلزمات الطبية التي  املزمنة وكذا املحاليل واملس

تنقل بواسطة الجو.
ــف حالة مرضية  ــان إىل أن 200 أل ــت البي ولف
ــفر إىل الخارج  ــة للس ــة ماس ــتعصية بحاج مس
ــالج وينتظرها مصري  لتلقي العناية الطبية والع

مجهول يف حالة استمرار إغالق املطار.

ــدل الوفيات اليومي من  وأوضح البيان أن مع
ــة، باإلضافة إىل  ــني -20 25 حال ــاالت ب ــك الح تل
ــل الكلوي والرسطان ومعاناة  معاناة مرىض الفش
ــال، وصعوبة  ــال األعم ــالب ورج ــني والط املغرتب
ــاء  صنع إىل  ــني  واإلعالمي ــني  الصحفي ــول  وص
ــة ما  ــانية وحقيق ــاع اإلنس ــىل األوض ــالع ع لالط
ــببت يف  يرتكبه العدوان من انتهاكات وجرائم تس

أسوأ كارثة إنسانية.
ــدويل  ــع ال ــل املجتم ــدت وزارة النق ــا ناش كم
ومجلس األمن واملنظمات الحقوقية واإلنسانية 
ــكاو)  (اإلي ــدويل  ال ــريان  الط ــة  ومنظم ــة  الدولي
إىل  ــوف  الوق إىل  ــم  العال يف  ــالم  الس ــاة  دع وكل 
ــي والتدخل بكل  ــعب اليمن جانب مظلومية الش
ــراء  ــة ج ــذه املظلومي ــع ه ــة لرف ــائل املمكن الوس
ــار وإغالق  ــتمرار الحص ــف والصلف باس التعس

مطار صنعاء الدويل ألكرث من سنتني.
ــم  الجرائ ــن  م ــك  ذل ــل  النق وزارة  ــربت  واعت
ــيمة ضد اإلنسانية واملكتملة األركان التي  الجس
ــتهداف  ال تقل عن جرائم القصف والعدوان واس

األطفال والنساء واملدنيني.
كما جرى خالل املؤتمر الصحفي استعراض 
ــانية جراء إغالق  فيلم وثائقي عن املعاناة اإلنس

مطار صنعاء الدويل.
ــع نائب رئيس  ــر الصحفي اطل ــب املؤتم وعق
الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ووزير 
ــرض الصور الذي أقيم  النقل عىل محتويات مع
عىل هامش املؤتمر والذي تضمن صوراً إنسانية 
لألطفال والنساء واملرىض يف املستشفيات الذين 
ترضروا جراء استهداف العدوان لهم ومنعهم من 

السفر للعالج.

ــرد  ــى تج ــل عل ــاء دلي ــار صنع ــالق مط ــد: إغ ــرد الجني ــى تج ــل عل ــاء دلي ــار صنع ــالق مط ــد: إغ الجني
ــانية ــانية وفتحه ضرورة إنس ــن اإلنس ــدوان م ــانيةالع ــانية وفتحه ضرورة إنس ــن اإلنس ــدوان م الع

مؤتمر صحفي لوزارة النقل وهيئة الطيران بمرور عامين من إغالق مطار صنعاءمؤتمر صحفي لوزارة النقل وهيئة الطيران بمرور عامين من إغالق مطار صنعاء

دشن البرنامج التأهيلي لألخصائيين النفسييندشن البرنامج التأهيلي لألخصائيين النفسيين

صنعاء/ سبأ
ــه املتوكل  ــكان الدكتور ط ــة والس ــة العام ــر الصح ــش وزي ناق
ــيس للمنظمة الدولية  ــوارئ باملقر الرئي ــر العمليات والط مع مدي
ــوزارة واملنظمة  ــري، أوجه التعاون بني ال ــرة محمد عبدي خ للهج

وسبل تعزيزها وتطويرها.
ــة لوزارة الصحة  ــاء إىل إمكانية زيادة دعم املنظم ــرق اللق وتط
ــاني والصحي الكارثي الذي تواجهه  خاصة يف ظل الوضع اإلنس

البالد جراء استمرار العدوان والحصار.
ــاهمتها يف  ويف اللقاء نوه الدكتور املتوكل بجهود املنظمة ومس
ــل واملالريا .. معربا عن أمله يف زيادة دعم  دعم برامج االيدز والس
املنظمة لهذه الربامج خاصة يف ظل ارتفاع أعداد اإلصابة بأمراض 

املالريا وحمى الضنك ال سيما يف املحافظات الساحلية .
ــة الخاصة بهذه األمراض  ــيات واألدوي وطالب بتوفري الناموس
ــط واالزدحام  ــات الوزارة تخفيف الضغ ــريا إىل أن من أولوي .. مش
ــفيات الحكومية من خالل تفعيل عمل ودعم  الحاصل يف املستش

املستشفيات الريفية.
ــز  ــه مراك ــي تواج ــات الت ــة الصعوب ــر الصح ــتعرض وزي واس

الغسيل الكلوي يف عدد من املحافظات خاصة محافظة املحويت 
ــوي بواقع عرشة أجهزة ..  ــيل الكل التي توقفت فيها أجهزة الغس
ــعب اليمني والوضع الكارثي الذي يمر  داعيا إىل نقل معاناة الش

به إىل العالم والضغط إليقاف العدوان ورفع الحصار.
ــدوره أكد مدير العمليات والطوارئ باملنظمة الدولية للهجرة  ب
ــعب اليمني يف املجال  ــاعدات للش ــتعداد املنظمة تقديم املس اس
ــيارات إسعاف ثالث سيارات منها  الصحي، ومنها تقديم عرش س

تحتوي عىل عناية مركزة.
ــكان الدكتور  ــن وزير الصحة العامة والس من جهة اخرى دش
ــال محافظ الحديدة محمد  ــس بصنعاء ومعه القائم بأعم طه أم
ــيني الذي  ــيل لألخصائيني النفس ــج التأهي ــش قحيم، الربنام عاي
ــع الرباط  ــة ينابي ــع ملؤسس ــي التاب ــريي الطب ــز الخ ــذه املرك ينف

للتنمية.
ــهر إىل إكساب 22 من  ــتمر أربعة أش ويهدف الربنامج الذي يس
اإلخصائيني النفسيني معارف ومهارات شخصية ومهنية لتقديم 

الخدمة النفسية للمرىض واملضطربني نفسيا.
ــة الحديدة عيل قرش  ــني الذي حرضه وكيال محافظ ويف التدش

ــتعداد  ــوكل اس ــه املت ــور ط ــد الدكت ــي، أك ــن الجماع وعبدالرحم
ــوزارة تقديم الدعم للمركز ليقوم بدوره يف تقديم خدمات أفضل  ال

للمواطنني من خالل توفري األدوية والكادر الطبي املتخصص.
ــاوي الذي يمر به البلد والذي انعكس  وتطرق إىل الوضع املأس
سلبا عىل نفسية املواطنني أضافة إىل الضغوط النفسية والوضع 
ــرياً إىل أهمية الربنامج لتقديم الرعاية النفسية  االقتصادي .. مش

املجانية للمرتددين عىل املركز.
ــة ينابيع الرباط للتنمية محمد  ــتعرض رئيس مؤسس فيما اس
ــور عبدالعزيز نجم  ــة الدكت ــز الطبي الخريي ــيس ومدير املرك اآلن
الدين أنشطة املؤسسة واملركز ووحدة الرعاية النفسية الشاملة.
ــة مجانية خالل  ــذ ثالثة مخيمات طبي ــارا إىل أنه تم تنفي وأش
ــز ليقوم بدوره يف  ــة... وحثا املنظمات عىل دعم املرك الفرتة املاضي
ــة يف ظل الظروف التي  ــانية خاص تقديم خدماته الطبية واإلنس

تمر بها البالد.
ــة العاصمة الدكتور  ــني مدير مكتب الصحة بأمان حرض التدش

مطهر املروني.

وزير الصحة يلتقي مدير العمليات والطوارئ بالمنظمة الدولية للهجرةوزير الصحة يلتقي مدير العمليات والطوارئ بالمنظمة الدولية للهجرة

نددت بجرائم العدوان وأكدت استمرار التحشيد نددت بجرائم العدوان وأكدت استمرار التحشيد 

تتواصل اللقاءات القبلية والوقفات االجتماعية املنددة 
ــعودي األمريكي  حيث نظمت قبائل  ــازر العدوان الس بمج
ــدة  ــة املحويت أمس وقفة حاش ــاش بمحافظ ــة حف مديري

للتنديد بجرائم العدوان بحق الشعب اليمني.
ــائخ  املش ــور  بحض ــة  الوقف يف  ــاركون  املش ــد  وأك
والشخصيات االجتماعية ومدير املديرية خماش حبيش، 

النفري إىل جبهات العزة والكرامة للرد عىل جرائم العدوان.
ــم ودعم  ــود والتالح ــة تعزيز الصم ــىل أهمي ــددوا ع وش
ــالت  حم يف  ــة  الفاعل ــاركة  واملش ــات  الجبه يف  ــني  املرابط

التحشيد.
ــار مدير عام املديرية إىل أهمية مشاركة الجميع يف  وأش
ــن الوطن والرد عىل جرائم العدوان.. مؤكدا  معركة الدفاع ع
ــي إال مزيدا من  ــعب اليمن ــم العدوان لن تزيد الش أن جرائ

الصمود.
ــن الوقفة  ــادر ع ــاش يف بيان ص ــل حف ــاء قبائ ــد أبن وأك
ــبيل الدفاع عن  ــايل والنفيس يف س ــم الغ ــتعداد لتقدي االس

الوطن.
ــم  الرج ــة  ــة بمديري ــلطة املحلي ــت الس ــك نظم إىل ذل
ــب  ــة  الجوان ــاءات  ملناقش ــس لق ــت أم ــة املحوي بمحافظ
املتعلقة برفد الجبهات وتفعيل حمالت التحشيد والتعبئة 

العامة .
ــة الرجم وعزلتي  ــدت يف مدين ــدت اللقاءات التي عق أك
ــاء  والوجه ــائخ  املش ــور  بحض ــوض  ع ــي  وبن ــي  الروحان
ــخصيات االجتماعية ومدير عام املديرية يحيى عيل  والش
ــة للمرابطني يف  ــل عيدي ــة تجهيز قواف ــة، عىل أهمي املرجل

الجبهات.
ــم  ــود لدع ــتمرار الجه ــىل اس ــة ع ــر املديري ــد مدي وأك
الجبهات ورسعة تجهيز قوافل الدعم بالرجال واملساعدات 

للمرابطني يف الجبهات.
ــم يف  ــة الرج ــدون بمديري ــاء واملرش ــتعرض الخطب واس
ــتهدف اليمن  ــدوان التي تس ــس مخططات الع ــاع أم اجتم

أرضا وإنسانا.
ــا االجتماع إىل تعزيز االصطفاف والتالحم الوطني  ودع
ــعار  ــة استش ــدا أهمي ــدوان.. مؤك ــرات الع ــدي ملؤام للتص

الجميع للمسؤولية وتوحيد الصفوف ملواجهة العدوان.
ــرادي والنوبة  ــاء قبائل عزلة بني الج ــك نظم أبن إىل ذل
ــلفية محافظة ريمة أمس وقفه  وبني الثمييل بمديرية الس

ــدوان األمريكي  ــم الع ــتمرار جرائ ــة تنديدا باس احتجاجي
ــعب  ــن انتهاكات بحق أبناء الش ــا يرتكبه م ــعودي، وم الس

اليمني.
ــم العدوان يف  ــددة بجرائ ــات املن ــاركون الهتاف وردد املش
ــاء يف مديرية التحيتا  ــة باختطاف النس ــدة واملتمثل الحدي
ــمك بميناء  ــوق الس ــفى الثورة العام وس ومجزرتي مستش

االصطياد.
ــات جرائم قوى  ــاركون انتهاكات وممارس واستنكر املش
ــدة من خالل  ــة صع ــم بمحافظ ــدوان ومرتزقته ــزو والع الغ
ــا من  ــة وغريه ــاء باملحافظ ــا أبري ــه طالب ــتهداف طريان اس

الجرائم الوحشية.
ودعا املشاركون يف البيان الصادر عن الوقفة كل القبائل 
ــف القبيل  ــالن النك ــی إع ــة إل ــها تهام ــىل رأس ــة وع اليمني
ــوى العدوان حتى طرد  ــرك نحو الجبهات ملواجهة ق والتح

الغزاة واملحتلني من األرايض اليمنية وتحقيق النرص.
ــات الحقوقية  ــدويل واملنظم ــان املجتمع ال ــب البي وطال
ــؤولياتها القانونية واألخالقية تجاه ما يتعرض  بتحمل مس
ــاىف مع كل  ــاكات تتن ــن جرائم وانته ــعب اليمني م ــه الش ل

املواثيق والقوانني الدولية .
ــان  ــش واللج ــال الجي ــه رج ــا يحقق ــان بم ــاد البي وأش
ــذا  وك ــات،  الجبه ــف  مختل يف  ــارات  انتص ــن  م ــعبية  الش
ــري واستهداف العدوان  الرضبات التي ينفذها الطريان املس

يف عقر داره.
كما جددت قبائل مناخة بمحافظة صنعاء التأكيد عىل 

استمرار رفد الجبهات باملزيد من الرجال وقوافل العطاء.
ــس أهمية بذل  ــيل أم ــة يف لقاء قب ــل مناخ ــدت قبائ وأك
املزيد من التضحيات ملواجهة العدوان السعودي األمريكي 
ــتهدف اليمن أرضا  ــال مخططاته التي تس اإلماراتي وإفش

وإنسانا .
ودعوا إىل الرد عىل املجازر التي يرتكبها تحالف العدوان 
ــوق الصيادين بمدينة  ــفى الثورة وس ومنها مجزرة مستش

الحديدة والتي راح ضحيتها أكرث من 200 شهيد وجريح.
ــة القبائل  ــة كاف ــاء وأعيان مناخ ــائخ ووجه ــا مش ودع
ــن ومواجهة صلف  ــاع عن الوط ــوف يف خندق الدف إىل الوق
العدوان.. منددين بجريمة اختطاف نساء التحيتا من قبل 

العدوان ومرتزقته.
ــران بمحافظة  ــي الصليف وكم ــاء مديريت ــا نظم أبن كم

ــدا بجرائم  ــرتكة تندي ــدة أمس وقفة احتجاجية مش الحدي
ــد  ض ــتمرة  املس ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  تحال
ــتهداف املدنيني من  ــي كان آخرها اس ــاء املحافظة و الت أبن
ــام بوابة هيئة  ــمكي وأم ــن يف ميناء االصطياد الس الصيادي

مستشفى الثورة واختطاف النساء بمديرية التحيتا.
ــازر  ــددة بمج ــعارات من ــة ش ــاركون يف الوقف وردد املش
ــي واالنتهاكات  ــعب اليمن ــة عىل أبناء الش ــدوان اليومي الع
ــن أبناء  ــني العزل م ــق املدني ــا بح ــي يرتكبه ــة الت املتواصل
ــاء .. مؤكدين أن  ــتهتار بدماء األبري ــعب اليمني واالس الش

دماء األبرياء من املواطنني العزل لن تذهب هدرا.
ــتهداف  ــم جريمة اس ــان له ــاركون يف بي ــتنكر املش وأس
ــني بمدينة الحديدة  ــريان تحالف العدوان لعرشات املدني ط

واختطاف النساء بمديرية التحيتا.
ــدوان حافلة تقل  ــتهداف طريان الع ــا أدان البيان اس كم
ــا بمديرية ضحيان محافظة صعده يف جريمة جديدة  طالب
ــاعة دول العدوان ومن خلفهم من دول االستكبار  تؤكد بش

الباغية وإرصارهم عىل استهداف املدنيني.
ــد الجبهات  ــل اليمنية إىل رف ــة القبائ ــان كاف ــا البي ودع
ــق األطفال  ــم العدوان بح ــال والرد عىل جرائ ــال والرج بامل

والنساء والتنكيل بجنود العدو ومرتزقته.
ــاوري األول للمكتب  كما ُعقد أمس بصنعاء اللقاء التش
السيايس ألنصار الله وتكتل األحزاب السياسية املناهضة 
ــم  ــس التالح ــي ومجل ــف الوطن ــزاب التحال ــدوان وأح للع

الشعبي القبيل.

ــس تكتل األحزاب املناهضة  ــش اللقاء الذي ضم رئي ناق
ــيايس  ــري وعضو املجلس الس ــك الحج ــدوان عبداملل للع
ــس التالحم القبيل  ــد ورئيس مجل ــه حزام األس ألنصار الل
ــام وممثل أحزاب التحالف الوطني  ــيخ ضيف الله رس الش
محمد عبدالله الكبيس والناطق الرسمي ألحزاب التحالف 
ــية  ــة تعزيز دور األحزاب السياس ــد الحنش، آلي عبداملجي
ــة الراهنة  ــا املحورية والجوهري ــي القضاي ــة يف تبن والقبلي

خاصة مواجهة العدوان.
ــيق  ــب املتصلة بتعزيز التنس ــرق اللقاء إىل الجوان وتط
ــر املجتمعية يف ظل األوضاع  ــية واألط بني املكونات السياس
ــتمرار العدوان  ــراء اس ــن ج ــا الوط ــر به ــي يم ــة الت الراهن
ــرتك  ــداد والتحضري لربنامج عمل مش ــار، وكذا اإلع والحص
ــك  ــزز من تماس ــرتكة تع ــة مش ــطة ميداني ــات وأنش لفعالي
الجبهة الداخلية والعمل عىل رفد الجبهات بالرجال واملال 

والعتاد.
ــة  ــه عملي ــي تواج ــات الت ــاء الصعوب ــتعرض اللق واس
ــيق بني مختلف املكونات السياسية والقوى الوطنية  التنس
ــة العدوان  ــود يف مواجه ــود تعزيز الصم ــز عىل جه والرتكي

وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ــة  املناهض ــزاب  األح ــل  تكت ــس  رئي ــرب  اعت ــاء  اللق ويف 
ــراك  ــل الح ــة لتفعي ــوة إيجابي ــاء خط ــذا اللق ــدوان، ه للع
السيايس والشعبي املناهض للعدوان السعودي األمريكي 
ــة الراهنة تتطلب وحدة وتالحم املكونات  .. مؤكدا أن املرحل

االجتماعية والقوى الوطنية .

ــات  ــة املكون ــم كاف ــع يض ــي موس ــاء وطن ــا إىل لق ودع
ــرتة املقبلة  ــالل الف ــة، خ ــة واالجتماعي ــية والقبلي السياس
ــة  ــة وخط ــة وطني ــورة رؤي ــة وبل ــاع الراهن ــدارس األوض لت
ــم ملواجهة  ــز التالح ــدف تعزي ــات به ــذه املكون ــرتكة له مش

العدوان والعمل عىل تماسك الجبهة الوطنية .
ــل املكتب  ــاوب وتفاع ــه يف تج ــن أمل ــري ع ــرب الحج وع
ــي ومجلس  ــف الوطن ــزاب التحال ــار وأح ــيايس ألنص الس
ــؤولية يف  ــذا اللقاء، وتحمل املس ــم القبيل النعقاد ه التالح
ــة اليمنية هي  ــام باعتبار القبيل ــذا الظرف التاريخي اله ه

الركيزة األساسية للمجتمع.
ــار الله  ــيايس ألنص ــار عضو املكتب الس ــن جانبه أش م
ــة الراهنة  ــالل املرحل ــود الجميع خ ــة تضافر جه إىل أهمي
ــاوري بداية  ــربا انعقاد اللقاء التش ــة العدوان .. معت ملواجه
ــيق املشرتك بني املكونات السياسية والقبلية  لعملية التنس

للنهوض بالجبهة الوطنية املناهضة للعدوان.
ــية والقبلية  ــد صدق اإلرادة السياس ــد أن اللقاء يؤك وأك
ــجم مع فكر القبيلة اليمنية ومكونها األوسع، من  التي تنس
ــعبي القبيل يف مواجهة  ــمي والش أجل تعزيز التالحم الرس
ــال للدفاع عن الوطن  ــدوان ورفد الجبهات باملال والرج الع

وأمنه واستقراره.
ــي محمد  ــف الوطن ــزاب التحال ــل أح ــار ممث ــا أش فيم
ــات  املكون ــني  ب ــاء  اللق ــاد  انعق أن  إىل  ــيس  الكب ــه  عبدالل
ــية والقبلية غاية يف األهمية خالل املرحلة الراهنة  السياس
ــرتكة تخرج  ــاءات مش ــي وتأصيل لق ــارب منهج ــع تق لوض
بنتائج إيجابية من أجل تمتني الجبهة الداخلية وتماسكها 

يف مواجهة التحديات القائمة خاصة مواجهة العدوان.
ــتوجب  وأكد أن املرحلة الراهنة التي تمر بها البالد، تس
ــىل رأس ذلك  ــن كل املكونات وع ــي م ــف الوطن ــدة الص وح

املكونات السياسية والقبلية .
ــيل أن هذا  ــس التالحم القب ــد رئيس مجل ــن جهته، أك م
ــة والوطنية بني  ــط األخوي ــل الرواب ــزز من تأصي ــاء يع اللق
ــية بما  ــات السياس ــزاب والتنظيم ــة واألح ــة اليمني القبيل
ــكة يف  ــة ومتماس ــة قوي ــة داخلي ــاد جبه ــن إيج ــا م يمكنه

مواجهة العدوان.
ــة  اليمني ــة  للقبيل ــرتكة  املش ــاءات  اللق أن  إىل  ــت  ولف
ــهم يف تكوين جبهة وطنية تعزز  ــية، تس واألحزاب السياس
ــار العمل التوعوي باتجاه دعوة املغرر بهم العودة  من مس

ــني املكونات واألحزاب  ــي، وإيجاد الثقة ب ــف الوطن إىل الص
والقبيلة اليمنية.

ــاوري رضورة العمل  ــاء التش ــان صادر عن اللق ــد بي وأك
ــني مختلف املكونات  ــة التباينات وردم الفجوات ب لحل كاف
ــز االهتمامات  ــل عىل تركي ــة والعم ــية واالجتماعي السياس

والجهود يف تعزيز عوامل الصمود ملواجهة العدوان .
ــة  ــاوري، العملي ــاء التش ــن اللق ــادر ع ــان ص ــارك بي وب
ــة  ــعبية يف منطق ــان الش ــش واللج ــال الجي ــة ألبط النوعي
ــفرت عن مرصع  ــة الحديدة والتي أس ــي بمحافظ الدريهم

وأرس أكرث من 150 من مرتزقة العدوان .
ــوة  للق ــة  النوعي ــازات  واالنج ــارات  باالنتص ــاد  وأش
ــالح  ــاحيل وس ــة والقوات البحرية والدفاع الس الصاروخي
ــش واللجان  ــال الجي ــطره أبط ــذا ما يس ــري، وك ــو املس الج
ــف املجاالت  ــازات يف مختل ــات وانج ــن نجاح ــعبية م الش
ــت  ــدوان وحقق ــات الع ــت مخطط ــي أربك ــات والت والجبه
ــعبية من موقف  ــة للجيش واللجان الش التحوالت امليداني

الدفاع إىل موقف الهجوم.
ــاوري إقدام دول العدوان عرب مرتزقته  وأدان اللقاء التش
ــة دون أي  ــن العملة الوطني ــارات م ــة مئات امللي ــن طباع م
ــار وتجويع وقتل أبناء  ــاء .. معتربا ذلك إرصاراً عىل إفق غط

الشعب اليمني بهدف إخضاعهم للوصاية الخارجية.
ــة مرتزقة  ــاء جريم ــن اللق ــادر ع ــان الص ــتنكر البي واس
ــن أرسى الجيش واللجان  ــدوان يف قتل ثالثة م ــف الع تحال
ــي يرتكبها تحالف العدوان  ــعبية .. منددا بالجرائم الت الش
ــة يف مختلف املحافظات  ــتهداف طريانه األعيان املدني باس
ــاعة املاضية يف  ومنها املجازر التي ارتكبها خالل الـ 24 الس
ــتهداف طريان العدوان  ــة وصعدة، وآخرها اس عمران وحج
ــط سوق مدينة ضحيان  صباح أمس لحافلة نقل طالب وس

راح ضحيتها أكرث من 100 شهيد وجريح.
ــم العودة إىل الصف  ــدد اللقاء الدعوة لكل املغرر به وج
ــأنه التالحم واالصطفاف  الوطني والعمل عىل كل ما من ش

يف مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــل األحزاب  ــة التنفيذية لتكت ــو الهيئ ــرض اللقاء عض ح

املناهضة للعدوان عارف العامري.

األحزاب والمكونات السياسية والقبلية تدعو لبرنامج شامل لتعزيز الصمود ورفد الجبهاتاألحزاب والمكونات السياسية والقبلية تدعو لبرنامج شامل لتعزيز الصمود ورفد الجبهات

 صنعاء - سبأ
ــغال العامة والطرق غالب مطلق أمس  ــيايس األعىل سلطان السامعي ووزير األش تفقد عضو املجلس الس

سري العمل بجامعة 21  سبتمرب للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء.
ــىل معامل الترشيح والطفيليات والكيمياء واملكتبة  ــيايس األعىل والوزير مطلق ع واطلع عضو املجلس الس

اإللكرتونية والكنرتول وآخر التجهيزات للعام الدرايس الجديد 2019 - 2018.
كما اطلعا عىل سري العمل بالقناة التعليمية ومراكز الحاسوب والتدريب والتأهيل الطبي واللغات واللسان 

العربي والقاعات الدراسية وتلمسا أحوال الطالب واملشاكل التي يواجهونها.
ــيايس األعىل من رئيس الجامعة الدكتور يارس عبد الغني  وعمداء الكليات إىل  ــتمع عضو املجلس الس واس

رشح حول نظم التعليم املتبعة والطرق التعليمية اإللكرتونية ونظام التعليم واملكتبة اإللكرتونية.
ــوط الكبري الذي تم قطعه  ــي وأهم مميزات الكنرتول والش ــس الجامعة  آلية التوثيق اإلعالم ــتعرض رئي واس
للحصول عىل شهادة الجودة ايزو باإلضافة إىل كيفية التغلب عىل األزمات املختلفة التي تم مواجهتها يف ظل 

العدوان والحصار.
ــيايس األعىل سلطان السامعي بما يمثله هذا الرصح العلمي املتميز   وخالل الزيارة نوه  عضو املجلس الس

من رافد كبري لكافة تخصصات القطاع الصحي يف اليمن.
وأشار إىل أن الجامعة تملك القدرة عىل املنافسة محليا وإقليميا ملا لها من إمكانات وكفاءات وقيادة رشيدة.
وأكد السامعي حرص املجلس السيايس األعىل عىل دعم وتشجيع املنشآت العلمية خاصة يف ظل الظروف 

الصعبة التي تمر بها البالد.. الفتا إىل االستعداد لتذليل الصعوبات التي تواجه الجامعة.
ــيداً  ــي التعليم العايل ومحافظة صنعاء.. مش ــة والداعمني لها يف قيادت ــام القائمني عىل الجامع ــن اهتم وثم

بجهود رئاسة الجامعة والكادر األكاديمي يف سبيل االرتقاء بمستوى العملية التعليمية.
رافقه يف الزيارة وكيل الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة الدكتور محمد دائل.

عضو المجلس السياسي األعلى عضو المجلس السياسي األعلى 
السامعي يتفقد جامعة السامعي يتفقد جامعة ٢١٢١ سبتمبر سبتمبر

شن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس 11 غارة عىل العاصمة صنعاء.
ــعوب،  ــغال يف مديرية ش ــن غارتني عىل دائرة األش ــدر أمني بأمانة العاصمة أن طريان العدوان ش ــح مص وأوض

وعاود استهدافها بغارتني.
ــن خمس غارات عىل مديرية السبعني وغارتني عىل حديقة 21 سبتمرب  ــار املصدر إىل أن طريان العدوان ش وأش

بمديرية معني.

طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ١١١١ غارة على العاصمة صنعاء غارة على العاصمة صنعاء
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صنعاء - سبأ
ــاة إىل  بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواس

الدكتور عمر صالح بامرحول األستاذ بجامعة عدن يف وفاة والدته الفاضلة.
ــول وبقية أفراد  ــاته للدكتور بامرح ــن تعازيه الحارة وعظيم مواس ــرب رئيس الوزراء ع وع
ــع الرحمة  ــاىل أن يتغمد الفقيدة بواس ــبحانه وتع ــاب .. مبتهال إىل املويل س ــذا املص األرسة به

واملغفرة وأن يسكنها فسيح جنته ويلهم أَهلها وذويها الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

رئيس الوزراء يعزي الدكتور بامرحول رئيس الوزراء يعزي الدكتور بامرحول 
في وفاة والدته الفاضلةفي وفاة والدته الفاضلة

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
مجلس القضاء 

ــاء األعىل  ــد مجلس القض وناش
ــانية  ، املنظمات الدولية واإلنس
ــم املتحدة  ــس األمن واألم ومجل
ودول العالم اإلسالمي أن يقوموا 
ــذه  ــاني إزاء ه ــم اإلنس بواجبه
ــن وترية  ــوا م ــم وان يرفع الجرائ
ــد  ــات ض ــات واالدان االحتجاج
ــف العدوان اإلجرامي  دول تحال
ــم بوقف  ــن ومطالبته ــىل اليم ع

عدوانهم عىل الشعب اليمني.
ــن  ــكوتهم ع ــار إىل أن س واش
هذه املجازر الوحشية قد شجع 
املجرمني عىل مواصلة عدوانهم 
ــىل ارتكابهم املزيد من جرائم  وع
يف  ــانية  اإلنس ــق  بح ــادة  اإلب
ــن ، حيث جعلوا املدنيني يف  اليم
ــواقها  وأس ومدنها  ــا  محافظاته

ــكرية  عس ــا  أهداف ــها  ومدارس
ــي  اإلمارات ــي  األمريك ــدوان  للع
ــف معهم  ــعودي ومن تحال الس
ــم  الجرائ آالف  ــك  بذل ــوا  فارتكب
ــية  اليمنيني بصورة وحش بحق 
ــا التاريخ مثيال من  ــهد له لم يش

قبل. 
وحث مجلس القضاء األعىل 
ــة  واألمني ــة  القضائي ــان  اللج
ــم  ــق جرائ ــرص وتوثي ــد وح لرص
ــف محافظات  العدوان يف مختل
بواجبهم  باالهتمام  الجمهورية 

إزاء ذلك.
ــة  املختص ــات  النياب ــه  ووج
برسعة إنهاء التحقيق يف جرائم 
إىل  ــا  ملفاته ــم  وتقدي ــدوان  الع
ــإلرساع يف  ــة ل ــم املختص املحاك

نظرها طبقا للقانون .
ــاء  القض ــس  مجل ــا  ودع

ــة  العامل ــانية  اإلنس ــات  املنظم
ــة  بتغطي ــوا  يقوم أن  ــن  اليم يف 
ــارج بكل  ــا للخ ــداث ونقله األح
ــا  بواجبه ــام  والقي ــة  مصداقي

اإلنساني يف هذا املضمار .
ــات  وثب ــود  بصم ــاد  أش و 
ــن األبطال من الجيش  املجاهدي
ــع  جمي يف  ــعبية  الش ــان  واللج
ــوة  الق ــاح  وبنج ــات  الجبه
ــري يف  الصاروخية والطريان املس
ــزاة والتنكيل  ــن الغ صد املعتدي
ــبحانه (  ــاال لقوله س ــم امتث به
ــدوا  ــم فاعت ــدى عليك ــن اعت فم

عليه بمثل ما اعتدى عليكم).
ــص  ــن خال ــس ع ــرب املجل وع
وذوي  ألرس  ــاة  واملواس ــزاء  الع
ــه الرحمة  ــائال الل ــهداء ، س الش
ــل  العاج ــفاء  والش ــهداء  للش

للجرحى .


