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صنعاء /سبأ
ــاء اجتماع  ــس بصنع ــد ام عق
ــة نائب رئيس الوزراء وزير  برئاس
ــني عبدالله  ــور حس ــة الدكت املالي
ــوك  البن ــيل  ممث ــم  ض ــويل  مقب
ــني  الرصاف ــة  وجمعي ــة  التجاري

اليمنيني.
جرى خالل االجتماع مناقشة 
رصف  ــعار  أس ــاع  ارتف ــات  تداعي
ــة مقابل العملة  العمالت األجنبي
ــك عىل الحالة  ــة، وتأثري ذل املحلي

املعيشية للمواطن.
ــور  ــاد الدكت ــاع أش ويف االجتم
ــني الخاص  ــويل بدور القطاع مقب
ــة  التجاري ــوك  للبن ــرصيف  وامل
ــي  التعاط يف  ــة  الرصاف ورشكات 
ــة  لجن ــرارات  ق ــع  م ــي  اإليجاب
ــي  األجنب ــد  والنق ــات  املدفوع
ــة  الخاص ــة  االقتصادي ــة  واللجن
بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار 
ــة العرض  ــرصف وتحديد عملي ال
ــيل من  ــاج الفع ــب واالحتي والطل
ــاهم يف  ــا يس ــة بم ــة الصعب العمل
ــلع  ــعار وتوفر الس ــتقرار األس اس

واالحتياجات األساسية.
ــب رئيس الوزراء وزير  وأكد نائ
ــعار  استش ــة  أهمي ــىل  ع ــة  املالي
ــؤولية يف التخفيف  الجميع للمس
ــة  االقتصادي ــاء  األعب ــن  م
ــل  ظ يف  ــن  للمواط ــية  واملعيش
ــتمرار العدوان ولجوئه للحرب  اس
ــزه التام يف  ــد عج ــة بع االقتصادي

املواجهة العسكرية.
ــح أن الحرب االقتصادية  وأوض
ــدوان  الع ــوى  ق ــا  تنتهجه ــي  الت
ــبب  وحكومة الفار هادي هي الس
ــاد  االقتص ــري  تدم يف  ــيس  الرئي
ــالت األجنبية  ــعر العم وارتفاع س
ــة ونقل  ــة العمل ــالل طباع من خ
البنك املركزي والحصار املفروض 
ــيطرة  ــاء الحديدة، وس ــىل مين ع
ــة  ــذ البحري ــىل املناف ــدوان ع الع
ــف رصف  ــة وتوق ــة والجوي والربي
ــيطرة  ــم س ــني رغ ــات املوظف مرتب
ــم  معظ ــىل  ع ــة  املرتزق ــة  حكوم

اإليرادات.
ــويل إىل أن  ــار الدكتور مقب وأش
ــي يقوم  ــة الت ــرب االقتصادي الح

ــم  تحت ــه،  ومرتزقت ــدوان  الع ــا  به
ــكل جاد  عىل الجميع الوقوف بش
ــؤول لوقف التدهور يف قيمة  ومس

الريال وضبط سعر الرصف.
ــاذ  ــة اإلنق ــت إىل أن حكوم ولف
ــس  رئي ــات  لتوجيه ــذا  وتنفي
املجلس السيايس األعىل اتخذت 
ــة  الهادف ــراءات  اإلج ــن  م ــددا  ع
ــرب  ــرصف ع ــعار ال ــط أس إىل ضب
ــة وتفعيل دور  ــع تهريب العمل من
ــة يف ذلك  ــزة الضبط والرقاب أجه
ــوزراء األخري  وكذا قرار مجلس ال
ــة  ــة املطبوع ــداول العمل ــع ت بمن
ــدوان، وتجريم  ــل دول الع ــن قب م
ــات غري  ــك املطبوع ــل بتل التعام

القانونية.
من جانبهم عرب ممثلو البنوك 
التجارية والرصافني عن تقديرهم 
ــاذ وتفاعلها  لجهود حكومة اإلنق
مع كل القضايا التي تمس الحياة 

اليومية للمواطنني.
ــب  ــس املكت ــاء رئي ــرض اللق ح
ــارق  ط ــة  املالي ــوزارة  ب ــي  الفن

عبدالله الرشيف.
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ــة الجغرافية  ــدود املعرك ــي وح ــاهد االعالم الحرب ــد مش تؤك
ــاليب التخفي  ــكات الهجوم وأس ــتخدمة وتكتي ــائلها املس و وس
ــريان الحربي وعدد ونوع  ــاركة الط والتمويه واملناورة وحجم مش
ــهدتها  اآلليات الداخلة عىل خط املواجهات أن عملية نوعية ش
منطقة مجازة العسريية، بطُلها والقابض عىل زمام املبادرة فيها 
ــم يف املادة  ــعبية، واليك ــال الجيش واللجان الش ــم ثلة من أبط ه
ــنة األبطال وتقرُّب  ــذه جانب من تفاصيل العملية ترويها ألس ه
ــور االعالم الحربي من  ــيم ومالمح حدودها اىل أذهاننا ص تقاس

أكرث من زاوية ُمطّلة عىل ميدان املعركة االستثنائية.
- موقع املعركة وجغرافيتها:

تقع مجازة يف الجهة الرشقية من مدينة الربوعة وهي سلسلة 
ــكلة بني مديرية  جبلية يبدأ ارتفاعها من مجموعة التباب املتش
ــري وتنتهي بمرتفعات جبلية  ــم ومدينة الربوعة التابعة لعس باق
ــاه الرشقي قبل  ــابهة التضاريس باالتج ــة االرتفاع ومتش متفاوت
ــي الجبال  ــال عليب وه ــلة جب ــازة عند بداية سلس ــي مج تنته
ــب أهميتها من  ــران، وتكتس ــري ونج ــني منطقتي عس ــة ب الواقع
إطاللتها الواسعة عىل التشكيلة الجغرافية املتنوعة الواقعة بني 

صعدة وعسري وتتشكل من الوديان والسهول والتباب.
- التحضري للزحف

ــكرية عّدتها  ــام العس ــّدت الوحدات القتالية من كل األقس اع
ــالك ميدانية  ــني يف مس ــاة املقتحم ــالق عدد من املش ــل انط وقب
ــناد  ــة، تموضعت وحداُت االس ــة بعناي ــية مموه ــة ورأس التفافي
ــاب املحيطة بالوادي  ــدد من الجبال والتب ــي الثقيل يف ع املدفع

ــعودي  ــوط امداد العدو الس ــرق هي خط ــعُب منه ط الذي تتش
ــري وهي الطرق  ومرتزقته من مجازة اىل عمق مواقع العدو يف عس
ــرض نوع  ــة اىل قطعها وف ــة الهجومي ــذه العملي ــدف ه ــي ته الت
ــرب من مجازة  ــة الواقعة اىل الغ ــىل مواقع املرتزق ــن الحصار ع م

وشمالها.
- برفقة املقتحمني :

ــة تكرس املألوف واملتعارف، بدأت العملية بالهجوم من  يف خط

قبل قوات املشاة قبل أن تفتح املدفعية يف مواقع االسناد الثقيل 
ــاة مقربة منها، وبعد  ــا صوب مواقع العدو، اىل أن بلغ املش نريانه
ــاراً التفافياً آخر،  ــلكوا مس ــاة الذين س ــات من وصول املش لحظ
ــن النقطة صفر  ــة الزحف عىل املواقع م ــت املدفعية بتغطي رشع
ــقط معظمها تحت  ــع مبارشة وس ــدأت اقتحامات املواق ــث ب حي
ــة تقدم خاللها  ــاعات طويل ــتمرّت املواجهة لس وقع الفجأة، اس
ــاً صوب بقية املواقع بالعرشات وقد  أبطال الجيش واللجان  رأس

تساقطت بعد مواجهات متقطعة تفاوتت من موقٍع اىل آخر، ويف 
ــع لقي عرشات املرتزقة مصارعهم وأصيب الكثري بجراح،  كل موق
ــان قرابة  ــال الجيش واللج ــدم املتواصل أحرق أبط ــاء التق وأثن
ــام، بينها آليات كانت تحاول  عرش آليات متنوعة االحجام وامله
اخالء املواقع من العتاد العسكري الذي خلفه املرتزقة الهاربون 
ــرية عن العملية  ــالم الحربي تفاصيل مث ــن املواقع، و وثق االع م
ــة لآلليات لحظة  ــاهد حي ــار مش تتعلق بطريقة التقدم واالنتش

استهدافها واحرتاق الكثري منها.
ــعبية وتحصني  ــتقرار أبطال الجيش واللجان الش وعقب اس
بعض التباب والجبال التي كان املنافقون فيها، حاول املنافقون 
ــا وقعوا  ــم رسعان م ــع غري أنه ــتعادة املواق ــدم واس ــاف التق إيق
ــتهدافها من  ــي تقلهم اثر اس ــنت اآلليات الت ــا وهم عىل م ضحاي
ــي تكفلت  ــخ الحرارية الت ــة بالصواري ــدة الصواريخ املوجه وح
ــم، وهي تعزيزات  ــات وإيقاف تعزيزاته ــبع آلي بإحراق حواىل س
ــلحة وقنابل محرّمة  ــتخدماً أس ــاء جوي متنوع مس رافقها غط
من بينها غازات سامة ذات اللون األبيض وتعرف بغاز الفسفور، 
ــتهدف الطرياُن بها أماكن يفرتضها نقاط تجمع وانطالق  وقد اس
لقوات الجيش واللجان الشعبية، يف محيط مجازة ويف الخطوط 

الخلفية للجيش واللجان.
- التقدم مستمر:

لم تنته العملية بإيقاف محاوالت االستعادة وحشود التعزيز 
ــع املرتزقة،  ــوب مواق ــا ص ــة تقدمه ــوات اليمني ــت الق ــل واصل ب
ــائر الجيش السعودي  ــقطة املزيد منها ومضاعفة من خس مس
ــودانيني أم  ــواء الس ــائر املرتزقة س ــكري، وخس ــاد العس يف العت
اليمنيني،  ويف مسار التقدم وضع املجاهدون أيديهم عىل عرشات 

ــات الذخائر التابعة  ــطة وخزن القطع الحربية الصغرية واملتوس
لها، فيما أحرقوا خيام وعتاد عسكري تابع للمنافقني يف املواقع.

- نجاح الخطة ببلوغ الهدف : 
ــش واللجان من الوصول اىل نقطة قريبة  وتمكنت قوات الجي
ــز امدادهم داخل  ــداد املرتزقة الواصل بينهم ومراك من طريق ام
ــاهد كيف نجحت  ــعودي، وبينت املش ــش الس ــكرات الجي معس
ــراق عدد  ــن قطع الخط واح ــان اليمنية م ــريان الجيش واللج ن
ــق تفاصيل أدىل  ــع وف ــق، ومن املتوق ــات يف ذات الطري ــن االلي م
ــة أن تفتح  ــه العملي ــاء تغطيت ــالم الحربي أثن ــّور االع ــا مص به
ــة تقدمها  ــوات اليمنية ملواصل ــام الق ــاراً جديداً أم ــة مس العملي
ــار، وبالرغم من  ــاق الحص ــوًال اىل اطب ــدو وص ــع الع ــوب مواق ص
املشاركة الكبرية لطريان االباتيش والطريان الحربي والتجسيس 
ــا وغاراتها  ــاهد عدة لتحليقه ــذي صّور االعالم الحربي مش وال
ــتفيدين  ــدم مس ــوا التق ــان، واصل ــش واللج ــال الجي اال أن أبط
ــن الطريان،  ــاليب وطرق التمويه م ــم املرتاكمة يف أس ــن خرباته م
ــادراً لتحليق طريان االباتيش  ــهداً  ن وعرض االعالم الحربي مش
ــافة املعتادة، ويف الصورة  ــافة منخفضة نسبياً من املس عىل مس
ــدو عاجزة  ــوائّياً يف األجواء وتب ــط عش ــرت االباتيش وتتخّب ظه
ــاركني  ــىل األرض، وقد علق أحد املش ــاعدة مرتزقتهم ع ــن مس ع
ــد رسب من الطريان  ــور االباتيش رغم تواج ــة بأن حض يف العملي
ــكر  ــقاط الواجب، وهو ما يتيح للقادة العس الحربي من باب إس
ــات  ــن تداعي ــؤولية م ــل املس ــة كام ــل املرتزق ــعوديني تحمي الس
ــائر فادحة لحقت بالجيش  ــقوط ملواقع وما تضمنها من خس س
ــعودي باإلضافة اىل فقدان مواقع هامة ال تتوقف تداعياتها  الس

عند حدود جغرافيتها.
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صنعاء /سبأ
ــور عبدالعزيز  ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــد رئي أك
ــرص حكومة اإلنقاذ عىل االرتقاء  صالح بن حبتور، ح

بوضع الخدمات العامة ملحافظة ريمة .
ــالل لقائه محافظ  ــن حبتور خ ــا أكد الدكتور ب كم
ــه  ــة عبدالل ــل املحافظ ــاري ووكي ــارس الحب ــة ف ريم
ــؤون االجتماعية والعمل  الضبيبي بحضور وزير الش
ــن التحديات  ــىل الحد م ــع، الحرص ع ــد بن ضبي عبي
ــل العدوان  ــة يف هذه الفرتة بفع ــي تواجه أبناء ريم الت
ــة  باملكان ــا  منوه  .. ــن  اليم ــىل  ع ــاره  وحص ــي  االعراب
ــة التي تمثلها ريمة يف خارطة الوطن ودور  الديمغرافي

أبنائها يف مسار البناء واإلعمار.
ــاع املحافظة  ــتعراض أوض وجرى خالل اللقاء اس
ــة والتنموية ذات  ــا وأبرز احتياجاتهم الخدمي وأبنائه
ــاه والرصف الصحي  ــة وتحديدا يف مجاالت املي األولوي

والكهرباء واألشغال العامة والطرق.
ــاري، إىل الجهود التي  ــظ الحب ــار املحاف حيث أش
ــا قيادة املحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات  تبذله
ــاه  ــري باتج ــة والس ــة التنمي ــك عجل ــبيل تحري يف س
معالجة اإلشكاليات التي تواجه أبناء املحافظة بما يف 
ــني به إىل األجهزة  ــاد وإحالة املدان ذلك مكافحة الفس

املختصة.
ــق وذلك  ــة لوحدة ش ــاج املحافظ ــار إىل احتي وأش
ــز املحافظة  ــني مرك ــق الطرق ب ــتكمال ش ــة اس ملواصل

ومديرياتها ومع العزل والقرى ملا فيه كرس العزلة التي 
ــهيل عملية  الزالت تعاني منها بعض املناطق وكذا تس

نقل البضائع وتنقل أبنائها لألغراض اإلنسانية.
ــا املحافظة  ــي رشعت به ــات الت ــت إىل املعالج ولف
ــدور املطلوب من  ــاه والكهرباء وال ــري خدمتي املي لتوف
ــناد تلك الجهود وإنجازها  وزارتي املياه والكهرباء إلس

يف أرسع وقت ممكن.
ــار املحافظة للنفقات  ــد املحافظ الحباري افتق وأك
اإلداري  ــل  العم ــيري  لتس ــة  الرضوري ــغيلية  التش
ــام يف تأدية الوظيفة  ــذي وتأكيد االنضباط الع والتنفي
ــاه  ــا تج ــات بواجباته ــف الجه ــام مختل ــة وقي العام

املحافظة وأبنائها عىل نحو أفضل.
ــانية  اإلنس ــاع  األوض ــة  طبيع ــاري  الحب ــنّي  وب

ــع املنظمات  ــيق م ــىل التنس ــرص ع ــة والح باملحافظ
ــانية،  ــن املعاناة اإلنس ــاهمة يف الحد م ــة للمس املعني
ــناد  ــن إمكانية حضورها يف إس ــث ع ــالوة عىل البح ع
ــكان  ــن الربامج الخدمية التي تعترب أولوية للس عدد م

وذات ارتباط مبارش بحياتهم اليومية.
ــا  يبذله ــي  الت ــود  بالجه ــوزراء  ال ــس  رئي ــاد  وأش
ــبيل إعادة دوران  املحافظ الحباري وطاقم عمله يف س
ــم األوضاع الصعبة التي  عجلة التنمية باملحافظة رغ

تواجه املحافظة والوطن عموما.
ــعها من أجل  ــتعمل ما يف وس ــد أن الحكومة س وأك
ــج الخدمية  ــطة والربام ــاح مختلف املهام واألنش إنج
ــاه  ــرق واملي ــل بالط ــا يتص ــة م ــة ويف املقدم للمحافظ

والكهرباء والحد من التحديات اإلنسانية.

..ويطلع على واقع الخدمات العامة في ريمة ..ويطلع على واقع الخدمات العامة في ريمة 

التقى محافظي عدن وشبوة وحضرموتالتقى محافظي عدن وشبوة وحضرموت

رئيس الوزراء  يناقش  األوضاع االستثنائية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة االحتاللرئيس الوزراء  يناقش  األوضاع االستثنائية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة االحتالل
ــرق الممكنة ــف الط ــاندتها بمختل ــعبية ومس ــروعة للهبة الش ــب المش ــع المطال ــادة الدولة م ــوف قي ــد وق ــاء يؤك ــرق الممكنةاللق ــف الط ــاندتها بمختل ــعبية ومس ــروعة للهبة الش ــب المش ــع المطال ــادة الدولة م ــوف قي ــد وق ــاء يؤك اللق

ــوزراء الدكتور  ــى رئيس مجلس ال التق
ــس  أم ــور،  حبت ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي
ــالم  ــارق س ــدن ط ــي ع ــاء محافظ بصنع
ــبوة محمد عيل الطمباله وحرضموت  وش

لقمان باراس.
ــاء الذي حرضه وزيرا  جرى خالل اللق
ــل عبيد بن  ــة والعم ــؤون االجتماعي الش
ــؤون مخرجات الحوار  ضبيع والدولة لش
الوطني واملصالحة الوطنية أحمد القنع، 
ــني الثالثة،  ــىل تقارير املحافظ الوقوف ع
ــها  ــتثنائية التي تعيش عن األوضاع االس
ــالل  االحت ــت  تح ــة  الواقع ــات  املحافظ
ــبوة  ــدن ولحج والضالع وأبني وش وهي ع

وحرضموت واملهرة وسقطرى.
ــع الجديد  ــتعراض الوض ــث تم اس حي
ــه يف االنتفاضات  ــرى التعبري عن الذي ج
ــهدها  ــة التي تش ــري املسّيس ــعبية غ الش
ــاد  ــي حركها الفس ــات والت ــك املحافظ تل
ــى  املنف ــة  حكوم ــه  تمارس ــذي  ال ــري  الكب
ــون ريال  ــرث من ترلي ــة أك ــا بطباع وقيامه
ــورة  ــلبا بص ــر س ــا أث ــوف، م ــىل املكش ع
مبارشة عىل مستوى معيشة املواطنني يف 

املحافظات املحتلة والوطن بشكل عام.
ــتوى  املس أن  ــر  التقاري ــت  وأوضح
املعييش املنخفض يف هذه املحافظات إىل 
جانب نقص الخدمات العامة واملمارسات 
ــالل، من  ــوى االحت ــة لق ــة واملهين القمعي
ــت املواطنني  ــة التي دفع العوامل الرئيس

ــالل وحكومة  ــة بوجه االحت إىل االنتفاض
ــوز  رم ــور  ص ــراق  وإح ــزال  وإن ــى  املنف
ــم يف تعبري  ــالل ومرتزقته ــدوان واالحت الع
ــاء هذه  ــوة الوطنية ألبن ــن الصح قوي ع
ــم واملؤامرات  ــات ورفضهم الضي املحافظ
ــعى إلذاللهم عىل  ــتهدفهم وتس التي تس

ذلك النحو الذي ال يقبله أي حر.
وحيا االجتماع الهبة الشعبية الراهنة 
ــهدها املحافظات املحتلة بوحي  التي تش
ــة  والتاريخي ــة  الوطني ــئولية  املس ــن  م
ــا التواقني دوما  ــة عىل عاتق أبنائه الواقع
للحرية والعزة والكرامة والعيش الكريم .. 
ــادة الدولة ممثلة يف  ــداً عىل وقوف قي مؤك
املجلس السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ 
ــات الدستورية األخرى  الوطني واملؤسس

مع املطالب املرشوعة التي حملتها الهبة 
ــاندتها بمختلف الطرق  ــتعداد ملس واالس

املمكنة.
ــريي  التدم ــج  بالنه ــاع  االجتم ــدد  ون
ــي  الوطن ــاد  لالقتص ــى  املنف ــة  لحكوم
ــث  والعب ــن  للوط ــي  التخريب ــا  ونهجه
بمقدراته ورضوخها للمعتدين واملحتلني 
عىل هذا النحو املخزي وقبولها بأن تكون 
مطية لتحقيق مآربهم يف النيل من سيادة 

واستقرار وسالمة الوطن اليمني الكبري .
وأشار االجتماع بهذا الصدد إىل وقوف 
ــور  التده وراء  ــارش  املب ــى  املنف ــة  حكوم
ــعب اليمني بقيامها طباعة  املعييش للش
ــاء يف  ــال دونما غط ــون ري ــن ترلي ــرث م أك
ــرادات النفط  ــب فيه إي ــت الذي تذه الوق

ــة والربية والبحرية  والغاز واملنافذ الجوي
ــة  ــذة معروف ــات ناف ــخصيات وجه إىل ش
ــن قبل  ــي األمرين م ــن يعان ــرك املواط وت
ــث هذه الحكومة  ــدوان واالحتالل وعب الع
الفاقدة ألية رشعية دستورية أو شعبية .

ــة  ــلبيات حكوم ــاع أن س ــد االجتم وأك
ــاء  أبن ــىل  ــرص ع ــم يقت ل ــا  ــى وأذاه املنف
ــة بل طالت  ــق املحتل ــات واملناط املحافظ
ــافرين  اليمنيني يف مواطن االغرتاب واملس
ــن  تمته ــن  الذي ــانية  اإلنس ــراض  لألغ
ــاكن  ــم وآدميتهم دونما تحريك س كرامته
ــوى االرتزاق  ــم لها س ــا ألن ال ه ــن قبله م
ــاب  ــىل حس ــة ع ــا املالي ــادة أرصدته وزي
ــي  األب ــي  اليمن ــعب  الش آالم  و  ــاة  معان

والشامخ .

صنعاء-سبأ
ــورى  ــس مجلس الش ــال رئي ــم بأعم ــش القائ ناق
ــع املدير التنفيذي  ــني العيدروس أمس م محمد حس
ــرتاتيجيات  ــات التاريخية واس ــارات للدراس ملركز من
ــلم  ــي للس ــف املدن ــام للتحال ــني الع ــتقبل األم املس
ــدس عبدالرحمن العلفي،  ــة املهن واملصالحة الوطني
ــعار  ــور أس ــباب تده ــق وأس ــدوة " حقائ ــات ن فعالي
ــبل معالجة اآلثار الكارثية عىل االقتصاد  الرصف وس

الوطني" والتي ينظمها املركز حاليا.
ــس مجلس  ــال رئي ــم بأعم ــاد القائ ــاء أش ويف اللق
ــارات يف  ــز من ــا مرك ــي يبذله ــود الت ــورى بالجه الش
ــات االقتصادية التي تمر بها البالد  التوعية بالتحدي
ــتمرار العدوان والحصار من خالل عقد مثل  جراء اس
هذه الندوات وغريها من الفعاليات لتوضيح الحقائق 
للرأي العام عن األسباب الحقيقية التي أدت لتدهور 
االقتصاد الوطني وانعكاس ذلك عىل ارتفاع األسعار.
ــدأت الثالثاء املايض  ــدوة التي ب ــاور الن ونوه بمح
ــتضافتها لخرباء يف علوم االقتصاد والسياسات  واس

املالية واملرصفية لسرب أغوار هذه اٍألزمة.
ــانية  ــة اإلنس ــتمرار األزم ــدروس اس ــع العي وأرج
ــة الوطنية  ــعر رصف العمل ــور س ــة وتده واالقتصادي
ــعار إىل قرار نقل البنك املركزي إىل عدن  وارتفاع األس

ــدوان، ما أدى إىل  ــن تحالف الع ــذي جاء بإيعاز م وال
ــن، إضافة  ــني واملتقاعدي ــات املوظف ــرث رصف مرتب تع
ــكل  ــن العملة املحلية بش ــات كبرية م ــة كمي إىل طباع
ــوائي وبفئات جديدة غري معتمد تداولها وبدون  عش
ــىل العملة  ــلبا ع ــس س ــذي انعك ــي، وال ــاء قانون غط

الوطنية.
ــورى  ــال رئيس مجلس الش ــم بأعم ــب القائ وطال
ــرتاتيجية  ــات التاريخية واإلس ــارات للدراس مركز من
ــة فعاليات  ــة ملواكب ــع األجهزة اإلعالمي ــل م بالتواص

ــة الوطنية ودور  ــدوة إليضاح حقائق تدهور العمل الن
ــعر رصف  ــاع س ــبب يف ارتف ــا تس ــك، م ــدوان يف ذل الع

العمالت األجنبية.
ــدوة بهدف  ــس مخرجات الن ــت إىل أهمية عك ولف
ــوف  ــي يف الوق ــع املدن ــات املجتم ــل دور منظم تفعي
ــتهدف اليمن  والتصدي للعدوان والحصار الذي يس

أرضاً وإنساناً.
وجدد العيدروس استنكار مجلس الشورى عرقلة 
ــاورات  ــد الوطني ملش ــال الوف ــدوان انتق ــف الع تحال

ــال  ــعي تحالف العدوان إىل إفش ــا يؤكد س جنيف، م
ــاورات  ــون مش ــه أن تك ــن أمل ــاً ع ــاورات .. معرب املش
ــادل وناجز يحقق  ــالم ع جنيف بداية للتوصل إىل س

لليمنيني االستقالل واالستقرار.
ــات  ــز منارات للدراس ــار مدير مرك ــه أش من جانب
األدوار  إىل  ــتقبل،  املس ــرتاتيجيات  واس ــة  التاريخي
ــورى خالل  ــع بها مجلس الش ــة التي يضطل الوطني
ــن،  ــا الوط ــر به ــي يم ــتثنائية الت ــة االس ــذه املرحل ه
ــية  ــة تضم الخربات املؤسس ــة وطنية جامع كمؤسس

والشخصيات الوطنية املشهود لها بالكفاءة.
ــرق إىل محاور الندوة التي تتضمنها فعاليات  وتط
املوسم الفكري لآلثار االقتصادية الناجمة عن تدهور 
ــام العمالت األجنبية  ــعار الرصف لقيمة الريال أم أس
والتي تناقش العديد من أوراق العمل والقراءات التي 
ــة املالية  ــة حول هذه األزم ــهم يف توضيح الرؤي ستس
وسبل معالجة اآلثار الكارثية عىل االقتصاد الوطني.

ــس  ــة مجل برعاي ــم  تنظ ــي  الت ــدوة  الن أن  ــر  يذك
الشورى، تختتم أعمالها يوم الثالثاء املقبل.

ــورى الدكتور  ــس الش ــاء أعضاء مجل ــرض اللق ح
ــيبة  ــلطان وحس ــد محمد مكي وعبدالحميد س أحم
ــام مجلس  ــني ع ــود وأم ــد محم ــد أحم ــنيف وخال ش

الشورى الدكتور نجيب عبدامللك سالم.

التقى المدير التنفيذي لمركز مناراتالتقى المدير التنفيذي لمركز منارات

العيدروس يشيد بدور المركز في التوعية بالتحديات العيدروس يشيد بدور المركز في التوعية بالتحديات 
االقتصادية وأسباب تدهور العملة الوطنيةاالقتصادية وأسباب تدهور العملة الوطنية
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ــري جريفيت يعرتف: فشلنا ــذا االعرتاف ثالث مرات ما يش ــرر جريفيث ه  وك

ــدول التحالف بقيادة  ــن تعنت واضح ل ــتياءه م إىل اس
السعودية وعرقلتها لوصول الوفد الوطني.

وأكد جريفيث يف ترصيحه استمرار الجهود لضمان 
ــاورات ووعد  ــاركة يف املش ــول الوفد الوطني واملش وص

بإرصار وحزم أن " وفد أنصار الله سيصل".

ــوث األممي  ــة نفى املبع ــورات امليداني ــول التط وح
يف  ــكري  العس ــد  التصعي يف  ــه  الل ــار  أنص ــؤولية  مس

الساحل الغربي.
ــد رشعية الفنادق  ــات جريفيث أزعجت وف ترصيح
التي اعتربتها انحيازا النصار الله وتقديم الذرائع لهم 
ــادي املواقف  ــر خارجية ه ــد اليماني وزي ــد خال وانتق
ــحاب وعدم  األخرية لجريفيث مكررا تهديداته باالنس

انتظار وفد صنعاء.
وكرس أبطال الجيش و اللجان الشعبية أمس زحفا مهاجمة مواقع

ملرتزقة العدوان األمريكي السعودي بمحافظة تعز .
ــار زحف للمرتزقة  ــار مصدر عسكري إىل انكس وأش
ــقوط قتىل  ــفر عن س ــان باملحافظة أس ــاب حيف يف تب

وجرحى يف صفوفهم.

ــش واللجان  ــة الجي ــتهدفت صاروخي ــك اس إىل ذل
ــا  الكاتيوش ــخ  صواري ــن  م ــة  بصلي ــس  أم ــعبية  الش
ــكر ماس بالجدعان  تجمعات ملرتزقة العدوان يف معس

بمأرب.
ــكري  أن القصف الصاروخي عىل  وأكد مصدر عس
ــكر ماس حقق إصابات مبارشة وشوهدت النريان  معس

تندلع يف املعسكر.

ــا قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان األمريكي  كم
السعودي خالل إفشال محاولة تسلل لهم يف مديرية 

خب والشعف بمحافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) مرصع وإصابة عدد 
ــلل يف منطقة  ــالل محاولة تس ــن املرتزقة يف كمني خ م

الظهرة باملديرية


