
0202أخبار وتقارير

صنعاء /سبأ
ــدس  ــة املهن ــر الخارجي ــى وزي التق
هشام رشف عبدالله أمس، رئيس بعثة 
أطباء بال حدود الهولندية لدى اليمن 

روبرت أونس.
ــة  مناقش ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  وج
ــدود  ح ــال  ب ــاء  أطب ــة  منظم ــطة  أنش
اإلنسانية التي تنفذها يف ظل الظروف 
االستثنائية التي يمر بها اليمن وذلك 

يف مناطق تواجدها وباألخص الضالع 
ــتفادة املثىل من  ــز واالس ــدة وتع وصع

املساعدات املقدمة.
ــهيالت  ــاء إىل التس ــا تطرق اللق كم
التي تحتاجها املنظمة بما يمكنها من 

تنفيذ أنشطتها اإلنسانية.
رشف،  ــر  الوزي ــد  أك ــاء  اللق ويف 
ــدم  تق ــي  الوطن ــاذ  اإلنق ــة  حكوم أن 
ــع املنظمات  ــهيالت لجمي التس ــة  كاف

ــري الحكومية للتخفيف  الحكومية وغ
ــي  اليمن ــعب  ــاء الش أبن ــاة  ــن معان م
الذين طالتهم اعتداءات دول العدوان 

واملرتزقة .
ــال  ــاء ب ــة أطب ــار إىل أن منظم وأش
ــر حكومة اإلنقاذ  حدود تحظى بتقدي

الوطني والشعب اليمني.
ــرة  ــس دائ ــب رئي ــاء نائ ــرض اللق ح
مكتب الوزير سلوى عبدالله الرفاعي.

صنعاء / سبأ
ــزي أمس  ــني الع ــر الخارجية حس ــب وزي ــى نائ التق
ــر  ــد وزي ــد ميليبان ــة ديفي ــاذ الدولي ــة االنق ــس لجن رئي
ــا حاليا  ــذي يزور بالدن ــبق, ال ــا األس ــة بريطاني خارجي

لإلطالع عىل أنشطة اللجنة يف اليمن.
ــة بالدور  ــر الخارجي ــاد نائب وزي ــاء أش ــالل اللق وخ
ــة  ــاذ الدولي ــة اإلنق ــه لجن ــع ب ــذي تضطل ــي ال اإليجاب

وتدخالتها اإلنسانية يف اليمن.
ــعب  ــانية للش ــر إىل املعاناة اإلنس ــت نائب الوزي ولف
ــذا الجرائم التي  ــعودي وك ــي نتيجة العدوان الس اليمن
يرتكبها تحالف العدوان يف كل شرب من األرايض اليمنية.

ــعب  ــادل واملرشف هو خيار الش ــالم الع ــد أن الس وأك
ــة العدوان  ــرتة إال مواجه ــذه الف ــه يف ه ــي وال يمكن اليمن

كخيار وحيد إىل أن يجنح تحالف العدوان للسلم.
ــد إىل أن زيارته لليمن تهدف  ــار مليبان من جانبه أش
ــف معاناة  ــانية الرامية لتخفي ــود اإلنس ــم الجه إىل دع
ــعب اليمني، وكذا نقل ما شاهده وسمعه من معاناة  الش

إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة.
وأعرب رئيس لجنة اإلنقاذ الدولية عن شكره لحكومة 

اإلنقاذ عىل التسهيالت التي تقدمها للجنة.
ــة يف اليمن  ــاذ لدولي ــة اإلنق ــاء مدير لجن ــرض اللق ح

فرانك ماك مانوس.

صنعاء / سبأ
ــىل محمد صالح النعيمي  ــيايس األع أكد عضو املجلس الس
أهمية تكاتف الجهود ملواجهة التحديات والحرب االقتصادية، 

التي يشنها العدوان ومرتزقته بهدف تجويع الشعب اليمني.
ــب رئيس  ــاً ضم نائ ــه أمس اجتماع ــالل ترؤس ــاء ذلك خ ج
ــب رئيس  ــويل، ونائ ــني مقب ــة الدكتور حس ــر املالي ــوزراء وزي ال
ــؤون  ــد، ووزير الش ــات محمود الجني ــؤون الخدم ــوزراء لش ال
ــتجدات  ــة مس ــة الدكتور عبدالرحمن املختار، ملناقش القانوني

األوضاع االقتصادية.
وأشاد النعيمي بالخطوات التي اتخذتها قيادة وزارة املالية 
ــة، وإيجاد  ــة املحلي ــعار الرصف للعمل ــات أس ــد من تداعي للح

آليات لتوفري السلع الرضورية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن ممارسة مرتزقة العدوان لسياسة تجويع الشعب 
ــيأتي اليوم الذي  ــاها أبناء اليمن وس ــي، ال يمكن أن ينس اليمن

يحاسبون فيه عىل كل تلك املمارسات.
ــر املالية  ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــتعرض نائ ــه، اس ــن جانب م
ــات واللجان املختصة  ــي اتخذتها لجنة املدفوع اإلجراءات الت
ــكلة ارتفاع  ــة التحديات االقتصادية ومش ــوزارة املالية ملواجه ب
أسعار الرصف وتوفري املواد األساسية والرضورية للتخفيف من 

معاناة املواطنني.
ــن قبل وزارة  ــراءات االقتصادية املتبعة م ــار إىل أن اإلج وأش
ــرض والطلب وإعادة  ــوازن بني الع ــزت عىل إيجاد ت ــة ارتك املالي

الثقة لدى القطاع الخاص واملودعني.
ولفت الدكتور مقبويل إىل أنه تم إغالق بعض محالت الرصافة 
التي ثبت عدم التزامها بقانون مزاولة املهنة وفقاً لقانون البنك 
ــؤولية يف هذه  ــعار الجميع للمس املركزي .. مؤكداً رضورة استش
ــكرياً  ــي عدواناً عس ــعب اليمن ــه فيها الش ــي يواج ــة الت املرحل

واقتصادياً يتناىف مع كل األعراف والقوانني اإلنسانية.

صنعاء / سبأ 
ــب  ــة نائ ــس برئاس ــاع أم ــش اجتم ناق
ــني  رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور حس
عبدالله مقبويل، الجوانب املتصلة بإعداد 
مرشوع اإلجراءات املطلوبة ملواجهة اآلثار 
املرتتبة عىل قطاع االتصاالت جراء انتهاء 
ــا وتنفيذ  ــموحة لبالدن ــة املس ــرتة التهيئ ف
ــارة  ــة التج ــام إىل منظم ــول االنضم برتوك

العاملية.
ــر  وزي ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ويف 
ــدس  ــات املهن ــة املعلوم ــاالت وتقني االتص
ــؤون القانونية  ــر الش ــري، وزي ــفر النم مس
ــار، وأمني عام  ــور عبدالرحمن املخت الدكت
ــة الوزراء الدكتور عبدالقادر العيل..  رئاس
أكد نائب رئيس الوزراء وزير املالية رضورة 
ــتمرار يف  ــاالت واالس ــاع االتص ــل قط تأهي
ــيادي، قادر  ــي وس ــغل وطن تطويره كمش
ــل التقنيات  ــاء أفض ــة وإعط عىل املنافس

املتاحة.
ــار الدكتور مقبويل إىل االستهداف  وأش
ــرض له قطاع االتصاالت  املمنهج الذي تع
ــدوان، بقصد حرمان املواطنني  من قبل الع
ــىل  ــري ع ــاالت والتأث ــات االتص ــن خدم م

الرشكات الوطنية العاملة يف هذا املجال.
ــاالت وتقنية  ــر االتص ــا أوضح وزي فيم
ــاع االتصاالت  ــام قط ــات أن انضم املعلوم
ــاء عىل  ــة كان بن ــارة العاملي ــة التج ملنظم
ــكل كامل ولم  ــة بش ــات غري مدروس معطي
ــا  ــا فيه ــة بم ــب املختلف ــراع كل الجوان ت
ــاالت  ــبي االتص ــي ومنتس ــوق موظف حق

وتلبية تطلعاتهم.
ــة  التهيئ رضورة  إىل  ــري  النم ــار  وأش
ــاالت  ــاع االتص ــة لقط ــة والفني الترشيعي
ــوى 30 % من  ــة التي ال تمثل س الحكومي

قطاع االتصاالت .
ــاريع  املش ــط  تخطي ــام  ع ــر  مدي وكان 
باملؤسسة لالتصاالت املهندس أمني الحريف 

ــات  ــر وتحدي ــن مخاط ــاً ع ــدم عرض ــد ق ق
االنضمام ملنظمة التجارة العاملية.

ــة  ــاع مدير عام املؤسس ــرض االجتم ح
ــدس صادق عىل  ــاالت املهن ــة لالتص العام
ــة املهندس  ــار وزير املالي مصلح، ومستش
ــب الفني  ــا ورئيس املكت ــي املعاف عبدالغن

بوزارة االتصاالت.

وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة أطباء بالحدود الهولنديةوزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة أطباء بالحدود الهولندية

نائب وزير الخارجية يستعرض مع رئيس لجنة اإلنقاذ الدولية األوضاع اإلنسانية في اليمننائب وزير الخارجية يستعرض مع رئيس لجنة اإلنقاذ الدولية األوضاع اإلنسانية في اليمن

النعيمي يؤكد أهمية تكالف الجهود لمواجهة  النعيمي يؤكد أهمية تكالف الجهود لمواجهة  
التحديات والحرب االقتصاديةالتحديات والحرب االقتصادية

مقبولي يرأس اجتماعًا لمناقشة اآلثار المترتبة على مقبولي يرأس اجتماعًا لمناقشة اآلثار المترتبة على 
قطاع االتصاالت جراء االنضمام لمنظمة التجارةقطاع االتصاالت جراء االنضمام لمنظمة التجارة

ــاء ذكرى  ــس بصنع ــن أم ــاء اليم ــة علم ــت رابط أحي
استشهاد اإلمام الحسني، بفعالية بعنوان "عاشوراء بني 

مسؤولية التحرك وعواقب التفريط والتخاذل".
ــس الرابطة  ــي حرضها رئي ــتعرضت الفعالية الت واس
ــام الرابطة  ــن وأمني ع ــن رشف الدي ــمس الدي ــة ش العالم
عبدالسالم الوجيه .. عدداً من املحاور تناول األول الذي 
ــايض محمد  ــاء األعىل الق ــام مجلس القض ــه أمني ع قدم
ــري مع الرش حتى  ــي، رصاع الحق مع الباطل والخ الرشع

قيام الساعة.
ــاوم  ــه ق ــه عن ــني ريض الل ــام الحس ــت إىل أن اإلم ولف
الباطل، وهو ما يستوجب اليوم مواجهة الظلم والطغيان 
ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  تحال ــنه  يش ــذي  ال ــدوان  والع
ــام الرابع  ــعب اليمني للع ــي واإلماراتي عىل الش األمريك

عىل التوايل.
ــورة الصمت إزاء الظلم  وتطرق إىل أوضاع األمة وخط
ــذا تعزيز  ــة الظلم وك ــرك إلزال ــوب التح ــان ووج والطغي
ــني  ــوس اليمني ــزة يف نف ــاد والع ــم الجه ــيخ مفاهي وترس

وكرامتهم.
ــه عضو رابطة  ــور الثاني الذي قدم ــرق املح فيما تط
ــدروس والعرب من هذه  ــه الحارضي إىل ال ــاء اليمن ط علم
ــا يجري  ــني وم ــرى لإلمام الحس ــابه ما ج ــرى وتش الذك

للشعب اليمني من عدوان.
وأشار إىل األحداث التي وقعت قبل يوم عاشوراء وكذا 
ــا بالواقع  ــرب التاريخ وربطه ــذه الذكرى ع ــراز امتداد ه إب
ــني يف وجه الطغاة  املعارص من خالل خروج اإلمام الحس

وسحب الرشعية من الظاملني.
ــاح الكبيس يف املحور  ــني العالمة عبدالفت من جهته ب
ــىل الظلم  ــني ع ــام الحس ــروج اإلم ــة خ ــث مرشوعي الثال
والطغيان يف زمنه وعرصه باعتبار ذلك مرشوعية الرسول 

صىل الله عليه وآله وسلم .
ــني من حصار  ــا تعرض له اإلمام الحس ــت اىل أن م ولف
وظلم هو نفس الحصار الذي يتعرض له الشعب اليمني 
ــه حتى تحقيق  ــات يف مواجهت ــن الصمود والثب ــد م وال ب

النرص.
ــة بجامعة صنعاء أمس ندوة  ــا أقيمت بكلية الرتبي كم
ــعار " عيل نهج  ــوراء تحت ش ــة إحياء لذكري عاش ثقافي
ــة  ــا جامع ــدد" نظمته ــبتمرب تتج ــورة 21 س ــني، ث الحس
ــاركة نخبة من األكاديميني وعمداء الكليات  صنعاء بمش

وعدد من الطالب.
ــة الدكتور  ــس الجامع ــا رئي ــي حرضه ــدوة الت ويف الن
ــة  ــس إدارة وكال ــس مجل ــتعرض رئي ــار .. اس ــد دغ أحم
ــامي يف ورقة عمل  ــف الله الش ــبأ ضي ــاء اليمنية س األنب
ــاليب والخلفيات  مقدمة للندوة الدوافع واألهداف واألس
والخطوات التي انطلقت منها الثورات عىل مدى التاريخ 
ــدروس  ــتلهام ال ــض يف اس ــا ببع ــاط بعضه ــدى ارتب وم

واستنهاض الهمم للقضاء عىل الظلم والطغيان.
ــاة  ــتخدمها الطغ ــي اس ــاليب الت ــار إىل أن األس وأش
ــد  ــاء يعي ــفك الدم ــرام وس ــل واإلج ــخ يف القت ــرب التاري ع
ــائل حديثة  ــرص ولكن بوس ــوم طغاة الع ــتخدامها الي اس
وآلة قتل جديدة عرب طريان تحالف العدوان الذي يسفك 

دماء أطفال اليمن ويقتل أبناءه ويدمر مقدراته.
ــداد للثورات  ــبتمرب، امت ــامي أن ثورة 21 س ــد الش وأك

ــتطاعت أن تغري الواقع ومنها ثورة الحسني التي  التي اس
ــان ورفض  ــد الظلم والطغي ــود وخرجت ض ــرست الجم ك
الخضوع وكانت عنوانا ورمزا للتضحية والفداء يف سبيل 
ــر باملعروف  ــالمية واألم ــة اإلس ــن واألم ــن الدي ــاع ع الدف
ــي عليه الصالة  ــري بمنهاج النب ــن املنكر والس ــي ع والنه

والسالم واتباع سنته.
ــباب غياب ذكر تاريخ اليمن اإلسالمي  وتطرق إىل أس
ــر تاريخ اليمن  ــج واقتصار ذلك عيل ذك ــب واملناه يف الكت

القديم قبل اإلسالم .
ــالم وبعده  ولفت إىل أن اليمن غني بتاريخه قبل اإلس
وله رموز وأعالم كثرية وال بد من التعرف عليها وتدريسها 

لألجيال يف املدارس والجامعات.
ــة األنباء اليمنية  ــا تطرق رئيس مجلس إدارة وكال كم
ــيا  ــن سياس اليم ــيم  ــرات لتقس ــرشوع املؤام ــبأ إىل م س
ــبل الرفض واملمانعة  ــا وطائفيا منذ 2006م وس وجغرافي
ــرض هذا  ــدوان أن يف ــذي يريد الع ــت ال ــاء الوق حتى ج
ــبل املواجهة  ــي وس ــعب اليمن ــوة عيل الش ــرشوع بالق امل
ــذا العدوان ومرشوعه يف  ــة والفداء للتصدي له والتضحي

اليمن.

ــا قدمت الدكتورة نجيبة مطهر ورقة عمل تناولت  فيم
ــة ملواجهة الظلم  ــتنهاض األم ــني يف اس ــا ثورة الحس فيه
ــلط والوهن  ــر من التس ــتبداد والتحذي ــان واالس والطغي

الذي ابتليت به األمة.
ــورات  ــا للث ــني وامتداده ــورة الحس ــارت إىل أن ث وأش
ــر ونوفمرب  ــبتمرب وأكتوب ــخ الحديث س ــة يف التاري اليمني
ــاء الرشيعة  ــة االجتماعية وإحي ــيخ العدال ــاءت لرتس ج
ــتلهام الدروس يف التضحية والفداء لنرصة  املحمدية واس

املظلوم وإعالء كلمة الدين ومحاربة الظلم واالستبداد.
ــي واإلداري والطالبي  ــت امللتقيات األكاديم كما نظم
بجامعة عمران أمس ندوة بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 

21 سبتمرب وذكرى عاشورا.
ــت خالل الندوة التي حرضها محافظ املحافظة  وقدم
الدكتور فيصل جعمان وأمني عام محيل املحافظة صالح 
ــة الثورة يف  ــاور حول أهمي ــوس، عدد من املح زمام املخل
ــاد والعزة يف نفوس  ــيخ مفاهيم الجه وجه الطغيان وترس

اليمنيني وكرامتهم يف الدفاع عن الوطن.
ــو هيئة  ــذي قدمه عض ــور األول ال ــاول املح ــث تن حي
ــرزاق الديلمي  ــران الدكتور عبدال ــس بجامعة عم التدري
ــتلهام الدروس منها يف  مسرية اإلمام الحسني وأهمية اس

مقاومة الظلم والطغيان.
ــة الدكتور  ــة التدريس بالجامع ــا لفت عضو هيئ فيم
ــتلهام  اس ــي إىل رضورة  الثان ــور  املح ــة يف  ــادل غنيم ع
ــا أن إحياء  ــوراء .. مبين ــن ذكرى عاش ــدروس والعرب م ال
ــبة األمة يف أمس  ــني مناس ــهاد اإلمام الحس ذكرى استش
الحاجة إليها للتزود والتعلم من هذه املدرسة الحسينية.

ــاء  ــون إحي ــدوة رضورة أن يك ــاركون يف الن ــد املش وأك
ــعار  ــوراء، فرصة الستش ــرى عاش ــبتمرب وذك ــورة 21 س ث
ــود والصرب  ــتمرار الصم ــد الجبهات واس ــؤولية يف رف املس

ملواجهة قوى العدوان والغزاة .
ــس الجامعة الدكتور  ــرض الندوة القائم بأعمال رئي ح
ــة والطالبية  ــن وعدد من الكوادر اإلداري ــيف حس عيل س

الجامعية.

فعاليات ثقافية إحياًء لذكرى عاشوراء:فعاليات ثقافية إحياًء لذكرى عاشوراء:

التأكيد على أن ثورة الحسين وامتدادها للثورات اليمنية التأكيد على أن ثورة الحسين وامتدادها للثورات اليمنية 
جاءت لترسيخ العدالة وإحياء الشريعة المحمديةجاءت لترسيخ العدالة وإحياء الشريعة المحمدية

الدعوة إلى سرعة تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في كافة انتهاكات تحالف العدوان في اليمنالدعوة إلى سرعة تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في كافة انتهاكات تحالف العدوان في اليمن
ــعبية   والش ــمية  الرس ــات  الفعالي ــددت  ن
ــدى  ــا إح ــي ارتكبته ــية الت ــة الوحش بالجريم
ــوارج تحالف العدوان بحق صيادين من أبناء  ب
ــدة وراح  ــة الحدي ــة بمحافظ ــة الخوخ مديري

ضحيتها 18 صيادا.
ــوق  حق وزارة  ــتنكرت  اس ــار  اإلط ــذا  ه ويف 
ــان تلقت  ــت يف بي ــة، وأوضح ــان الجريم اإلنس
ــوارج العدوان  ــخة منه أن إحدى ب ــبأ) نس (س
ــعَة  ــد عىل متنه تس ــارب صي ــت بتوقيف ق قام
ــون  تابع ــوٌد  جن ــب  طل ــث  حي ــادا  صي ــرش  ع
للتحالف كانوا عىل منِت البارجِة من الصيادين 
ــه ولم  التجمَع يف مقدمِة القارب وقاموا بتفتيش
ــوى أدواِت الصيد التابعة  ــيئاً س يجدوا فيه ش

للصيادين.
ــود أيضاً طلبوا من  ــت البيان اىل أن الجن ولف
ــة الصيد يف املياه  ــن ابراز رخصِة ُمزاول الصيادي
ــن املياه اإلقليمية  اإلقليمية اليمنية، بالقرب م
ــراز الرخصِة  ــام الصيادون بإب ألريرتيا حيث ق
ــة من  ــة الخوخ ــن ُمديري ــم م ــْت له ــي ُمنح الت
ــَن بوابٍل من  ــارشِة الصيادي ــام الجنود بمب ثم ق
ــل 18  ــا أدى اىل مقت ــلحتهم م ــَرب أس ــريان ع الن

صياداً، ونجا واحد.
ــار البيان اىل أن جنوُد دول التحالف لم  وأش
ــوا عنَد ذاك الحد بل قاموا بقصف القارِب  يكتف
ــن الذين تم  ــراق جميع الصيادي ــه وإح وإحراق
ــرتك صياٍد  ــوا جريمة أخرى ب ــم ،بل ارتكب قتله
ــاً أمام ابنه  ــوُت يف البحر غرق ــن يم كبٍري يف الس
ــاذ  ــم بإنق ــماح له ــن، دون الس ــه اآلخري وزمالئ

حياته.
ــي  ــم الت ــان الجرائ ــوزارة يف البي ــربت ال واعت
ــعودية  ــدوان بقيادة الس ــف الع ــا تحال يرتكبه
ــيمة ومن الجرائَم  ــكل يومي انتهاكات جس بش
ــد خطورة يف حق الشعب اليمني مقدراته  األش
ــِد  ــكلِّ قواع ــِة ل ارخ ــاكاِت صَّ ــه وانته وممتلكات
ــببت يف مقتل  وأحكاِم القانوِن الدوّيل كونها تس

وجرح آالف األبرياء.
وأضافت إن ما تقوم به دول تحالف العدوان 

ــانية يف اليمن  ــة وال إنس ــال ال أخالقي ــن أعم م
ــه عىل  ــكرّي تمارُس ــام وتصعيد عس ــكل ع بش
ــيؤدي إىل  ــكٍل خاص، س محافظِة الحديدة بش
ــانية مروعة وغري  ــاة إنس ــداث كارثة وُمعان إح

مسبوقة يصعب مواجهتها.
ــيس  ومجل ــدة  املتح ــم  األم ــان  البي ــل  وحم
ــؤوليَة الكاملَة عن  ــان املس األمن وحقوق اإلنس
األعمال الهمجية التي تقوم بها دول التحالف 
ــكال  ــة وقف كافة أش ــا برسع ــن ، مطالب يف اليم
ــارشة وإنهاء العدواِن  ــكريِة املب العمليات العس

وفك الحصار الشامل عىل اليمن وشعبه.
ــدويل  ــَع ال ــا املُجتم ــوزارة يف بيانه ــت ال ودع
ــة دولية  ــكيل لجن ــِس األمِن اىل رسعة تش مجل
ــتقلة وُمحايدة لتقيص الحقائق والتحقيق  ُمس
ــا  ــي يرتكبه ــم الت ــاكات والجرائ ــة االنته يف كاف
ــي  اليمن ــعب  الش ــق  بح ــدوان  الع ــف  تحال

ومقدراته.
ــكان  ــة العامة والس ــت وزارة الصح ــا أدان كم
ــوزارة يف بيان لها  ــة وحملت ال ــة املروع الجريم
ــبأ) نسخة منه دول تحالف العدوان  تلقت (س
ــؤولية ارتكاب  ــعودية وأمريكا مس ــادة الس بقي

هذه الجريمة ضد الصيادين اليمنيني.
دول  ــد  وحق ــية  وحش إىل  ــان  البي ــار  وأش
ــان حيث  ــوق اإلنس ــا لحق ــف وانتهاكه التحال
ــرض البحر  ــن يف ع ــاد مس ــراق صي ــت بإغ قام
ــتنكراً هذه  ــكل متعمد، مس أمام ابنه ورفاقه بش

املمارسات الشيطانية.
ــتهجنت الوزارة الصمت العاملي املريب  واس
ــىل القرارات  ــعودي ع ــيطرة املال الس يف ظل س

الدولية.
ــة بمحافظة  ــلطة املحلي إىل ذلك أدانت الس
ــتنكر بيان صادر عنها  الحديدة الجريمة، واس
تلقت (سبأ) نسخة منه هذه الجريمة وغريها 
من الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق 
ــم من أجل  ــون أعماله ــم يمارس ــن وه الصيادي
ــد العدوان  ــاً اىل تعم ــش، الفت ــري لقمة العي توف

إغراق صياد مسن أمام ابنه ورفاقه يف البحر.

ــف العدوان  ــا يرتكبه تحال ــد البيان أن م وأك
ــن اليمنيني  ــية بحق الصيادي من جرائم وحش
جرائم حرب ال تسقط بالتقادم وانتهاك صارخ 

لكل األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.
ــدويل  ــع ال ــة املجتم ــلطة املحلي ــت الس ودع
ــؤوليتهم  ــة اىل تحمل مس ــات الحقوقي واملنظم
ــعب اليمني من جرائم  تجاه ما يتعرض له الش
ــانية والعمل عىل  ــرب يندى لها جبني اإلنس ح

إيقاف العدوان.
ــت  املحوي ــة  محافظ ــادة  قي ــددت  ن ــا  كم
ــدوان األمريكي  ــف الع ــم تحال ــتمرار جرائ باس
ــعودي االماراتي بحق الصيادين اليمنيني  الس
وآخرها استهداف بارجته قارب صيد يف مديرية 

الخوخة ما أدى إىل استشهاد 18 صيادا.
ــبأ)  ــتنكرت املحافظة يف بيان تلقته (س واس
ــتمرار الصمت الدويل املخجل إزاء الجرائم  اس
ــدوان ارتكابها  ــة التي يتعمد تحالف الع املروع
ــات  ــم واملنظم ــمع دول العال ــرأى ومس ــىل م ع

الحقوقية.
وأشار البيان إىل أن االنسانية يف اليمن تذبح 
ــجع تحالف  ــة دولية وصمت مخز ما ش بمبارك
العدوان األمريكي السعودي عىل ارتكاب املزيد 

من الجرائم.
ــدويل ويف املقدمة  ــان املجتمع ال ــل البي وحم
ــادة  اإلب ــازر  مج ــؤولية  مس ــدة  املتح ــم  األم
ــعب اليمني وتفاقم  ــق أبناء الش الجماعية بح
ــار عىل مدى  ــانية جراء الحص ــاع اإلنس األوض

أكرث من ثالث سنوات ونصف.
ــز  تعزي إىل  ــعب  الش ــاء  أبن ــان  البي ــا  ودع
تماسكهم وصمودهم وتوحيد صفوفهم واعالن 
ــزة والكرامة  ــل نحو جبهات الع ــري املتواص النف
ــزو واالحتالل والرد  ــري البالد من قوى الغ لتطه

عىل جرائم العدوان.
ــمكية  ــة للمصائد الس ــت الهيئة العام وأدان
ــف العدوان يف  ــتمرار تحال يف البحر األحمر اس
ــق الصيادين يف  ــية بح ارتكاب الجرائم الوحش

البحر األحمر.
ــخة  ــبأ) نس وقالت الهيئة يف بيان تلقت (س
ــا  قارب ــتهدفت  اس ــدوان  الع ــوى  ق  " إن  ــه  من
ــوارج  ــدى الب ــام إح ــالل قي ــن خ ــن م للصيادي
ــة الصيد،  ــارب أثناء توجهه ملمارس بإيقاف الق
وقامت بتفتيشه وتجميع الصيادين يف مقدمته 
ثم سمحت له باملغادرة كونه يحمل ترصيحاً".

ــان أن البارجة أطلقت النار بصورة  وأكد البي
ــات من مغادرته  ــىل القارب بعد لحظ مبارشة ع
ــهاد 18 صيادا وتدمري القارب  ما أدى إىل استش

بشكل كامل يف محاولة لطمس الجريمة.
ــار البيان إىل نجاة أحد الصيادين ممن  وأش

كانوا عىل منت القارب.
ــدت  ــدوان تعم ــوى الع ــان أن ق ــح البي وأوض
ــرض  ــني يف ع اليمني ــن  الصيادي ــد  أح ــراق  إغ
ــكل متعمد يوحي  ــر أمام ابنه ورفاقه وبش البح
بمدى غطرسة واستكبار دول تحالف العدوان 

وانتهاكاتها لحقوق اإلنسان يف اليمن .
ــذه الجرائم دليل عىل  ــت البيان إىل أن ه ولف
ــاب الصيادين  ــل وإره ــتمرار العدوان يف قت اس
ــن  ــم م ــم وحرمانه ــة عمله ــن مزاول ــم م ومنعه
ــاك لكل األعراف  ــدر رزقهم الوحيد يف انته مص
ــرم  تج ــي  الت ــانية  واإلنس ــة  الدولي ــق  واملواثي

استهداف املدنيني.
ــة  وأكد البيان عىل حق الصيادين يف ممارس
ــة  حري ــكل  ب ــة  اإلقليمي ــاه  املي يف  ــاد  االصطي
ــق  ــني واملواثي ــه كل القوان ــاً كفلت ــاره حق باعتب

واملعاهدات الدولية.
ــه الصيادون من  ــان ما يتعرض ل واعترب البي
ــة وجرائم  ــاكات إبادة جماعي ــداءات وانته اعت
ــال تحالف  ــادم. محم ــقط بالتق ــن تس ــرب ل ح
ــة إزاء ما  ــؤولية القانونية الكامل ــدوان املس الع

يتعرض له الصيادون والقطاع السمكي.
ــني أن  ــاب اليمني ــى الُكّت ــد ملتق ــك أك إىل ذل
استهداف قارب الصيادين وإغراق صياد مسن 
ــدوان وإمعانه  ــد قبح الع ــدة دالئل تؤك بالحدي
ــان اليمني واستهداف كل عائل  يف إبادة اإلنس

ألرسة بهدف التجويع املمنهج وامتداد للحرب 
االقتصادية عىل الشعب اليمني.

ــبأ)  ــت (س ــان تلق ــى يف بي ــتنكر امللتق واس
ــف العدوان  ــتمرار جرائم تحال ــخة منه اس نس
األمريكي السعودي اإلماراتي، بحق الصيادين 

والتي تعكس بشاعة مخططه اإلجرامي.
وطالب البيان بالتحقيق واملساءلة الجنائية 
لقيادات العدوان، معترباً األمم املتحدة ومجلس 
ــهما  ــني يف جميع الجرائم لتقاعس ــن رشيك األم
عن تحمل مسؤولياتهما القانونية واإلنسانية.

ــة اليمنية لألخذ  ــان القوة البحري ودعا البي
بالثأر لدماء الشهداء الصيادين الذين سقطوا 
ــعب  ــهداء الش ــة العدوان ولجميع ش منذ بداي

اليمني.
ــوق و  ــاء للحق ــة نس ــتنكرت منظم ــا اس كم
ــتهداف بارجات العدوان للصيادين  التنمية اس
من أبناء مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة .

ــان أن جرائم و مجازر  ــدت املنظمة يف بي وأك
وانتهاكات قوى العدوان ، بحق املدنيني انتهاك 
ــق و املعاهدات  ــني واملواثي ــافر لجميع القوان س

الدولية .
واعتربت هذه الجريمة جريمة حرب و إبادة 
ــتهدفت  اس ــث  حي األركان  ــة  مكتمل ــة  جماعي
مجموعة من املدنيني الذين يمارسون أعمالهم 

اليومية .
ــة  وبخاص ــي  العامل ــت  الصم ــان  البي وأدان 
ــدق  ــانية التي تتش ــات الدولية و اإلنس املنظم
ــت تمارس قوى  ــان يف وق بحماية حقوق اإلنس
ــع الجرائم بحق  ــع وأفظ ــف العدوان ابش تحال

اإلنسانية يف اليمن .
ــانية  ــد البيان ما تبقى من ضمائر إنس وناش
ــعب  ــوف إىل جانب الش ــة إىل الوق ــة و نزيه حي
ــم للعمل من  ــىل حكوماته ــي والضغط ع اليمن
ــار وتقديم  ــع الحص ــدوان ورف ــل إيقاف الع أج
ــورط يف العدوان إىل  ــرب وكل من ت مجرمي الح

املحاكم الدولية الجنائية .

حملت األمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن األعمال الهمجية للعدوان بحق الشعب اليمني حملت األمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن األعمال الهمجية للعدوان بحق الشعب اليمني 

الفعاليات الوطنية تستنكر جريمة استهداف بوارج العدوان للصيادين بالحديدةالفعاليات الوطنية تستنكر جريمة استهداف بوارج العدوان للصيادين بالحديدة
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صنعاء / سبأ
ــويل أمس ومعه  ــني مقب ــر املالية الدكتور حس ــوزراء وزي ــب رئيس ال ــى نائ التق
ــب رئيس الهيئة العامة  ــة الدكتور عبدالرحمن املختار، نائ ــؤون القانوني وزير الش

لالستثمار املهندس خالد رشف الدين.
ــتثمار يف املرحلة الحالية،  ــة تفعيل دور الهيئة العامة لالس كرس اللقاء ملناقش
ومرشوع تعديل قانون االستثمار بما يمكن من تنمية قطاعات التنمية املستدامة.

ــة ودعم  ــات الدوائي ــة الصناع ــرتاتيجية تنمي ــودة إس ــاء مس ــش اللق ــا ناق كم
االستثمار يف هذا الجانب.

ــز دور الهيئة يف  ــة أهمية تعزي ــوزراء وزير املالي ــب رئيس ال ــد نائ ــاء أك ويف اللق
الجوانب االستثمارية والرقابية للحفاظ عىل املصلحة العامة وعائدات الدولة من 

املشاريع االستثمارية الربحية.
ــدم التنمية خصوصاً  ــتثمارات تخ ــار إىل أن حكومة اإلنقاذ ترحب بأي اس وأش
ــتثمار مجحفة بحق  ــاالت الزراعية والصناعية رشيطة أال تكون عقود االس يف املج

الشعب اليمني.
من جانبه أوضح وزير الشؤون القانونية أن املرحلة الراهنة تستدعى تصحيح 
ــرض باملصلحة  ــص الرثوات وي ــتثمار يمت ــي جعلت االس ــة الت ــوص القانوني النص

العامة دون تحقيق أي عوائد أو مكاسب للمواطن ومعيشته.
حرض اللقاء رئيس قطاع الرتويج بالهيئة العامة لالستثمار محمد حسني.

ويلتقي نائب رئيس هيئة االستثمارويلتقي نائب رئيس هيئة االستثمار

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
الرئيس املشاط:

وقد أشاد الرئيس املشاط بجهود رئيس 
ــؤون  ــقة الش ــة ومنس ــاذ الدولي ــة اإلنق لجن
ــىل  ــالع ع ــىل االط ــا ع ــانية وحرصهم اإلنس
ــعب  ــانية التي يمر بها الش ــاع اإلنس األوض
ــدويل ومنظماته  ــي ونقلها للمجتمع ال اليمن

الحقوقية واإلنسانية.
ــيايس األعىل،  ــس املجلس الس وأكد رئي
ــهيالت  التس ــة  كاف ــم  تقدي ــىل  ع ــرص  الح
ــا  ــن بم ــاني يف اليم ــل اإلنس ــة العم ملنظوم
يمكنها من تنفيذ أنشطتها ومشاريعها عىل 

الوجه األكمل.
ــيع املنظمات  ــة توس ــىل أهمي ــدد ع وش
ــف معاناة  ــهم يف تخفي ــا يس ــطتها بم ألنش
ــدوان والحصار  ــراء الع ــي ج ــعب اليمن الش

ــني  ــراف والقوان ــع كل األع ــاىف م ــذي يتن ال
الدولية واإلنسانية.

سالح الجو
ــعبية أمس  ــش واللجان الش ونفذ الجي
ــع مرتزقة  ــتهدفت مواق ــة هجومية اس عملي
ــة  بمديري ــعودي  الس ــي  األمريك ــدوان  الع

املصلوب يف محافظة الجوف.
ــرصع وإصابة  ــكري م ــد مصدر عس وأك
ــة هجومية عىل  ــة يف عملي ــن املرتزق ــدد م ع
مواقعهم بمنطقة ملحان بمديرية املصلوب.

ــة  الهندس ــدة  وح ــرت  دم ــك  ذل إىل 
ــة  آلي ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج ــش  بالجي
عسكرية محملة بمرتزقة العدوان األمريكي 
ــعف  والش ــب  خ ــة  مديري يف  ــعودي  الس

بالجوف.

ــرصع وإصابة  ــكري م ــد مصدر عس وأك
ــم يف منطقة  ــة بتدمري آليته ــدد من املرتزق ع

صربين بمديرية خب والشعف.
السلطة الفلسطينية

ــر  ــق تقري ــعب ح ــكل ش ــت إىل أن ل ولف
ــعنا لتقرير  املصري، حيث إننا نعمل ما بوس
ــعوب األخرى  ــعبنا فكيف عن الش مصري ش

بالطبع نحن مع ذلك.
ــتقبل  املس "يف  ــًال:  قائ ــل  نوف ــاف  وأض
ــدد  بص ــطينية  الفلس ــلطة  الس ــب  القري
ــبه جزيرة القرم  ــمياً عىل أن ش االعرتاف رس

هي جزء ال يتجزأ من األرايض الروسية
موسكو: إيران أثبتت

ويف سياق متصل التقى صالحي ممثل 

ــا عىل هامش الدورة الثانية والستني  فرنس
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــام للوكال ــر الع للمؤتم

الذرية يف فيينا.
ــة  ــة الطاق ــس لجن ــه رئي ــالل لقائ وخ
ــا  دع ــوا  فرانس ــاك  ج ــية  الفرنس ــة  الذري
ــية الفاعلة  ــاركة الفرنس ــي إىل املش صالح
ــات  ــران واقامة ورش ــة مع إي ــادل الطلب لتب
ــا  ــوم والتكنولوجي ــال العل ــة يف مج تدريبي

النووية.
ــىل وجود  ــوا ع ــد فرانس ــه أك ــن جهت م
ــانحة للتعاون املشرتك  الفرص الكثرية الس
ــا، واعترب فرانسوا، االتفاق  بني ايران وفرنس
ــه اتفاق ناجح مؤكداً عىل التزام  النووي بأن
ــها به، ووصف الحظر  فرنسا السيما رئيس
ــران بأنه يبعث  ــروض عىل إي األمريكي املف

عىل األسف.


