
0303 أخبار وتقارير

 اإلعالنات : 321526 -274038 فاكس : 274035  | املبيعات : 274039 فاكس : 2700064 | التوزيع : 274037 | الفروع > عدن > 231783 فاكس : 233354  تعز > 220800 فاكس : 220900  الحديدة > 245842 فاكس : 211537  حرضموت > 303930 فاكس : 303931  إب > تلفاكس : 400251 الضالع : تلفاكس : 232994 أبني > تلفاكس : 602096  عمران > تلفاكس :613388

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

DAILYWWW.ALTHAWRANEWS.NET
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

أحمد نعمان عبيد

مدير التحرير

نبيهة الحيدري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
ــم الحكيم  للشؤون المالية والموارد البشرية ــيد - إبراهي ــاس الس عب

عبدامللك الشرعبي

WWW.ALTHAWRANEWS.NETنواب مدير  التحرير
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 330114 - 321532/3 
           321528 - 322281/2   فاكس : 332505 

علي الشرجي - معني النجري
 منصور شايع - وديع العبسي

سگرتريو التحرير

ــام رشف عبدالله موقف  ــدس هش ــة املهن ــد وزير الخارجي أك
ــا لكافة  ــاذ الوطني ودعمهم ــة اإلنق ــية وحكوم ــادة السياس القي
ــادل واملُرشف  ــالم الع ــة إلحالل الس ــاعي الرامي ــود واملس الجه
للشعب اليمني وصوًال إىل تسوية سياسية تخدم اليمن وشعبه.
ــام لألمم  ــا إىل األمني الع ــالة بعثه ــر رشف يف رس ــار الوزي وأش
ــود تأتي بالرغم  ــس، إىل أن هذه الجه ــو غوتريي ــدة أنطوني املتح
ــام وصول الوفد الوطني إىل  ــن عراقيل دول تحالف العدوان أم م
ــي، وما رافق ذلك  ــف التي دعا لها املبعوث األمم ــاورات جني مش
ــكري لتحالف العدوان ومرتزقته الذي تزامن مع  من تصعيد عس

عرقلة وصول الوفد الوطني للمشاورات.
ــالة " الجيش واللجان الشعبية  وقال وزير الخارجية يف الرس
ــكري  ــادرون عىل مواجهة التصعيد العس ــني اليمنيني ق واملواطن
ــكل دائم منذ 26  ــه، الذي يتعمد وبش ــف العدوان ومرتزقت لتحال
ــني وانتهاك قواعد  ــارس 2015م يف ارتكاب الجرائم بحق املدني م
ــاني  ــا القانون اإلنس ــي ينظمه ــا الت ــارف عليه ــتباك املتع االش
الدويل".. مشريا إىل أن كثري من الحاالت تصنف انتهاكات تحالف 

العدوان عىل اليمن كجرائم حرب وإبادة بحق املدنيني.
ــة ُممنهجة  ــاً لخط ــري وفق ــدوان يس ــف الع ــت إىل أن تحال ولف
ــي وحرمانه من الحق  ــعب اليمن الرتكاب جرائم حرب بحق الش
ــع املدنيني وباألخص  ــتهداف أماكن تجم يف الحياة من خالل اس
ــعب  ــن وتدمري جميع مقدرات الش ــال وكبار الس ــاء واألطف النس
ــآت  ــدارس ومعاهد ومنش ــن م ــة م ــة التحتي ــة والبني االقتصادي
ــوارب صيد  ــة ومزارع وق ــفيات ومراكز صحي ــة ومستش صناعي

وغريها.
وأضاف" نوايا دول تحالف العدوان ومرتزقتها غري جادة نحو 
ــلمي، وما تزال تتوهم إمكانية تحقيق حسم  الحل السيايس الس
ــتمر بتزويدها  ــوى الدولية التي تس ــكري بدعم عدد من الق عس

بالسالح والعتاد واملستشارين والدعم االستخباراتي".
ــدة، تنبيه  ــني العام لألمم املتح ــب الوزير رشف، من األم وطال
ــذا الدول  ــن تحالف معهم وك ــف العدوان وم ــر دول تحال وتحذي
ــكرية  ــتباك العس ــزام بقواعد االش ــرضورة االلت ــا، ب ــة له الداعم
ــاني  ــاً للقانون اإلنس ــروب وفق ــات الح ــا يف أوق ــارف عليه املتع

ــتهداف املدنيني وممتلكاتهم الخاصة من منازل  الدويل، وعدم اس
ومزارع ومواش ومصانع وورش وقوارب صيد وغريها.

ــة الحديدة خري مثال  ــح أن ما حدث ويحدث يف محافظ وأوض
ــات غذائية وحظائر  ــتهداف املدنيني ومصانع منتج حيث تم اس
ــداف  ــا أه ــة أنه ــب بحج ــة للحلي ــار املنتج ــوي آالف األبق تحت

عسكرية.
وناشد وزير الخارجية أمني عام األمم املتحدة ومجلس األمن 
ــتصدار قرار أممي جديد وملزم يدعم جهود املبعوث األممي  اس
ــتباك حماية  إىل اليمن والتأكيد عىل أهمية االلتزام بقواعد االش

للمدنيني واملقدرات االقتصادية.
ــور  ــة الدكت ــر املالي ــوزراء، وزي ــس ال ــب رئي ــا نائ ــك دع إىل ذل
ــؤولية األخالقية  ــدة إىل تحمل املس ــني مقبويل، األمم املتح حس

واإلنسانية، والقيام بما يفرتض عليها يف حماية املدنيني.
ــار الدكتور مقبويل يف رسالة للممثل املقيم لألمم املتحدة  وأش
ــانية يف اليمن ليز غراندي، إىل أن اليمن  ــؤون اإلنس ــقة الش منس

التي يتعرض لواحدة من أكرب الحروب واألكرث بشاعة.

ــال  ــا يف املج ــي تبذلونه ــم الت ــم كل جهودك ــدر لك ــال" نق وق
ــم  ــتخدام موقعك ــريا يف اس ــم كب ــل فيك ــازال األم ــاني، وم اإلنس
ــل عىل إيقاف الحرب  ــن أجل التدخل الفوري والعم الوظيفي م
ــانا من قبل التحالف  املروعة التي يتعرض لها اليمن أرضا وإنس

العسكري بقيادة السعودية".
ــادئ  املب ــاك  انته ــل  يواص ــدوان  الع ــف  تحال أن  إىل  ــت  ولف
ــاني (قانون الحرب) فلم يراع  ــية للقانون الدويل اإلنس األساس
ــداف املدنية وتمييزها عن  ــانية ووجوب تحايش األه مبدأ اإلنس
ــك عن أن  ــب وغريها ناهي ــرضورة والتناس ــذا مبدأ ال ــا, وك غريه
ــتهداف  جميع املعطيات وكثافة الغارات تؤكد تعمد التحالف اس
ــآت  ــكنية واملنش ــني، وقصف األعيان املدنية واألحياء الس املدني

الطبية واألمنية والخدمية.
ــاف الحرب، وتحييد  ــم بالعمل عىل إيق ــاف" إننا نطالبك وأض
ــتمر  ــة التي يس ــة والخدمي ــن املدني ــني واألماك ــاكن املواطن مس

التحالف السعودي باستهدافها".
ودعا نائب رئيس الوزراء وزير املالية األمم املتحدة إىل تحمل 

ــانية، والقيام بما يفرتض عليها من  املسؤولية األخالقية واإلنس
حماية للمدنيني.

ــاءلة الجنائية لقيادات  وطالب األمم املتحدة بالتحقيق واملس
التحالف وجميع من يثبت تورطهم يف هذه الجرائم.

ــع  ــتهداف املصان ــن اس ــر م ــويل التحذي ــور مقب ــدد الدكت وج
ــل الفوري  ــة.. مطالبا بالتدخ ــة واالقتصادي ــآت التجاري واملنش
ــدة ومجلس  ــم املتح ــدة يف األم ــة املعتم ــات القانوني ــرب الهيئ "ع
ــىل  ع ــة  الهمجي ــكرية  العس ــات  الهجم ــف  لوق ــدويل"  ال ــن  األم
ــآت االقتصادية واملدنية وتحييد البنية التحتية والخدمية  املنش

واالقتصادية بشكل تام كونها تمس كل املواطنني بال استثناء.
وقال" هذه املنشآت االقتصادية أصبحت املالذ األخري للحياة 
ــمى بالتحالف أساليب  ــبب إتباع ما يس لعرشات آالف األرس بس
ــتخدامه كأداة من أدوات  ــتهداف االقتصاد واس ال أخالقية يف اس
ــادة معاناتهم  ــاة املدنيني وزي ــاء حي ــرب لتضييق وإنه ــذه الح ه
وتجويعهم سعيا لتحقيق أهدافه غري املرشوعة عرب إغراق املزيد 

من اليمنيني يف دائرة الفقر".

في رسالتين ألمين عام األمم المتحدة والممثل المقيم:في رسالتين ألمين عام األمم المتحدة والممثل المقيم:
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صنعاء / سبأ 
ــدوري  ال ــه  اجتماع يف  ــوزراء  ال ــس  مجل ــف  وق
ــس املجلس  ــة رئي ــاء برئاس ــد أمس بصنع ــذي عق ال
ــور، أمام األوضاع  ــور عبدالعزيز صالح بن حبت الدكت
ــات  جبه يف  ــكرية  العس ــتجدات  واملس ــة  االقتصادي
ــي  اإلمارات ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  تحال ــة  مواجه

وخاصة يف الساحل الغربي.
ــس إىل إحاطة رئيس  ــتمع املجل ــاع اس ويف االجتم
ــبوع  ــه إىل محافظة صعدة يف األس ــوزراء عن زيارت ال
ــاءت لتلمس أوضاع  ــاري.. موضحا أن الزيارة ج الج
ــة يف  ــات خاص ــن تحدي ــا م ــا يواجهه ــة وم املحافظ

املجالني اإلنساني والخدمي.
ــلطة املحلية  ــادة الس ــه بقي ــج لقائ ــار إىل نتائ وأش
ــة وأبرز النقاط  ــب التنفيذي باملحافظ وأعضاء املكت

التي تم مناقشتها خالل اللقاء..
ــن إرصار املجتمع  ــه م ــن ارتياحه ملا ملس ــا ع معرب
ــم ما تتعرض له  ــىل مواصلة حياتهم االعتيادية رغ ع
ــتهداف متواصل من تحالف  املحافظة من تدمري واس

العدوان ويف املقدمة مواصلة اإلنتاج الزراعي.
ــيقدم  ــظ صعدة س ــوزراء أن محاف ــس ال ــني رئي وب
ــاع يف املحافظة  ــامًال إىل املجلس عن األوض تقريراً ش
ــروف  بالظ ــة  املرتبط ــة  األولوي ذات  ــا  واحتياجاته
ــة  للمناقش ــا  وأبناؤه ــهدها  تش ــي  الت ــتثنائية  االس

واعتماد ما يلزم من إجراءات عاجلة.
ــتمع املجلس إىل تقرير نائب رئيس الوزراء  كما اس
ــة العامة يف جبهات  ــؤون األمن والدفاع، عن الحال لش
مواجهة العدوان الداخلية وفيما وراء الحدود بشكل 

عام والساحل الغربي بصورة خاصة..
ــكرية يف جميع الجبهات  ــداً أن األوضاع العس مؤك
مطمئنة بشكل كبري وتسري وفقا للخطط والتكتيكات 

العسكرية الحربية ِبما يف ذلك يف الساحل الغربي.
ــات القتالية التي يقوم بها  ولفت إىل نوعية العملي
ــعبية المتصاص  ــال الجيش واألمن واللجان الش رج
ــاحل والتي تعرضت يوم  ــات العدو يف جبهة الس رضب
أمس لزحف يعد األضخم حتى اآلن من قبل املرتزقة 
ــات يف  ــن البارج ــف م ــوي ورضب مكث ــاء ج ــع غط م

البحر..
ــوي إال أن  ــتداد القصف الج ــم اش ــه برغ ــا أن مبين
ــعبية تمكنوا من تطويق  ــش واللجان الش رجال الجي
ــائر  ــدوان وتدمري العربات وتكبيدهم خس مرتزقة الع

فادحة يف األرواح والعتاد.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن ما روج له إعالم العدو 
ــاحل الغربي  ــأن معركة الس ــه يوم أمس بش ومرتزقت
ــرضوس للنيل من  ــم اإلعالمية ال ــدرج ضمن حربه ين
ــعب اليمني.. موضحا أن الواقع  معنوياِت وثبات الش
يف امليدان يظل مغايرا ملا يتم بثه والرتويج له عرب اآللة 

اإلعالمية الضخمة لتحالف العدوان وعمالئه.
ــه لكافة  ــايل وتثمين ــره الع ــس تقدي ــجل املجل وس
ــا  ــي يجرتحه ــطورية الت ــوالت األس ــال والبط األعم
فرسان الجيش واللجان الشعبية واملتطوعني يف هذه 
اللحظة الزمنية الفارقة واستبسالهم الكبري يف الدفاع 

عن سيادة وحارض ومستقبل الوطن.
ولفت إىل أن ما يقوم به األبطال يف الجبهات حاليا 
ــم البون  ــة وهجومية رغ ــكرية دفاعي ــن أعمال عس م
ــتية  ــليحية واللوجس ــات التس ــع يف اإلمكاني الشاس
سيسجله التاريخ العسكري العاملي للجيش واللجان 

الشعبية اليمنية بأحرف من ذهب.
ــع رجال  ــاذ م ــة اإلنق ــوف حكوم ــددا وق ــد مج وأك
الجيش واللجان الشعبية واملتطوعني ودعمها لهم يف 
ــة املتطلبات املعينة لهم يف هذه املعركة  الجبهات بكاف

الفاصلة واملصريية للوطن وأبنائه.
ــة  ــىل مواصل ــامخ ع ــي الش ــعب اليمن ــث الش وح
ــا بالرجال وقوافل  ــناد الجبهات ورفده جهوده يف إس
ــاء الوطن  ــود الرجال وأبن ــن صم ــذاء بما يعزز م الغ
ــتكبار املعتدين وإجرام  ــة صلف واس عامة يف مواجه

مرتزقته.
ــر الداخلية عن  ــر وزي ــس إىل تقري ــتمع املجل واس
األوضاع األمنية يف أمانة العاصمة وبقية املحافظات، 
ــة والرشطوية  ــوم بها األجهزة األمني ــام التي تق وامله
ــف أنواعها  ــة الجريمة بمختل ــبيها يف مواجه ومنتس
ــم الخدمات  ــة تقدي ــذا مواصل ــا وك ــط مرتكبيه وضب

للمواطنني.
ــتقرة وتحت  ــة العامة مس ــة األمني ــد أن الحال وأك
ــود كافة األجهزة  ــيطرة بفضل التناغم الذي يس الس
ــة يف أداء  ــا العالي ــها الوطني ويقظته ــة وحس األمني

واجباتها.
ــة  ــا األمني ــوزارة وأجهزته ــر أن ال ــح التقري وأوض
ــؤولية الوطنية  ــن املس ــة بوحي م ــة ماضي والرشطوي
ــة والوقائية  ــطتها االعتيادي ــذ برامجها وأنش يف تنفي
ــطة  ــة األنش ــن ومكافح ــن واملواط ــن الوط ــون أم لص
اإلجرامية التخريبية بما يف ذلك التصدي ملخططات 

العدوان للنيل من األمن الداخيل.
ــوزارة ومختلف  ــا تنجزه ال ــى املجلس عىل م وأثن
ــن أعمال جليلة تجاه  ــزة األمنية والرشطوية م األجه
األمن العام والحفاظ عىل املمتلكات العامة والخاصة 

وخدمة املجتمع.
ــوزراء وزارة الداخلية ووحداتها  ــس ال وحث مجل
ــؤدي مهامها  ــة وهى ت ــة الدائم ــيل باليقظ ــىل التح ع
ــدوان  الع ــطة  أنش ــة  مواجه ــة  املقدم ويف  ــة  الحيوي
الهادفة تعكري أجواء األمن واالستقرار التي ينعم بها 

املواطنني يف األمانة وبقية املحافظات.
ــر الخارجية  ــر وزي ــس إىل تقري ــتمع املجل ــا اس كم
ــية ويف املقدمة ما يتصل بتعمد  ــن األوضاع السياس ع

العدوان إفشال مشاورات جنيف األخرية.
ــدوان عمد عرقلة  ــأن أن الع وبني التقرير بهذا الش
ــارك  ــذي كان من املقرر أن يش ــفر الوفد الوطني ال س

ــاح  ــدف إفس ــة به ــع واهي ــت ذرائ ــاورات تح يف املش
ــري يف واقع  ــداث أي تغي ــه ومرتزقته إلح ــال أمام املج
ــي ليقوي موقفه يف  ــاحل الغرب املعركة خاصة يف الس

املشاورات وهو ما لم ولن يتم له.
ــددت لنقل  ــي ح ــرة الت ــر أن الطائ ــح التقري وأوض
ــدة من قبل  ــم املتح ــتأجرتها األم ــي اس ــد الوطن الوف
ــا يعني  ــزر برامودا، مم ــجلة يف ج ــية مس ــة روس رشك
ــؤولية يف حالة تعرض الطائرة ألي حادث  ضياع املس
ــب الوفد لطائرة  ــداً أن طل ــتهداف متعمد.. مؤك أو اس
عمانية كان لضمان أمنه وسالمته يف الذهاب والعودة.

ــوث  للمبع ــة  املرتقب ــارة  الزي إىل  ــر  التقري ــار  وأش
ــبوع  األممي مارتن جريفث إىل العاصمة صنعاء األس
املقبل ضمن جهوده إلعادة تفعيل العملية السلمية.

ووقف املجلس يف اجتماعه الدوري أمام تداعيات 
ــنة 2018م  ــس وزراء املرتزقة رقم (75) لس قرار مجل
ــي تحمل  ــفن الت ــح تصاريح للس ــوص عدم من بخص
ــة  ــتقات النفطي ــية أو املش ــلع األساس ــحنات الس ش
واشرتاط منح التصاريح بفتح االعتمادات املستندية 

عرب البنك املركزي فرع عدن.
ــذا القرار وما تضمنه  ــد املجلس رفضه التام له وأك
ــرض مزيد من القيود والحصار  من إجراءات تأتي لف

عىل املوانئ اليمنية وباألخص ميناء الحديدة.
ــل حكومة املنفى  ــراءات املقرة من قب ــرب اإلج واعت
ــتدعي  ــول االقتصادية وتس ــة للحل ــت بأي صل ال تم
ــات  ــة املنظم ــدة وكاف ــم املتح ــل األم ــرضورة تدخ بال
الحقوقية للوقوف يف وجهها انطالقا من مسؤولياتها 

األخالقية والقانونية.
ــرار ارتجايل  ــوزراء إىل أن هذا الق ــار مجلس ال وأش
ــالت  ــعر العم ــاع س ــكلة ارتف ــج مش ــكيل وال يعال وش
ــؤولياتها نتيجة  ــي يتحمل املرتزقة مس األجنبية الت
ــن جهة  ــن جهة وم ــرية م ــغ كب ــة بمبال ــم للعمل طبعه
ــعودية واإلمارات  ــار دولتي العدوان الس أخرى حص
ــىل تصدير النفط والغاز الذي يعترب من أهم مصادر  ع

العملة الصعبة للوطن.
ــياق  ــة اإلنقاذ ويف س ــس إىل أن حكوم ــت املجل ولف
ــور العملة الوطنية تتخذ كل اإلجراءات  مواجهة تده

ــات االقتصادية  ــن التداعي ــة للحد م ــة واملمكن املتاح
وتراجع قيمة العملة الوطنية.

ــؤولياتها  بمس ــام  القي ــدة  املتح ــم  األم ــب  وطال
ــر  بتصدي ــماح  للس ــدوان  الع ــوى  ق ــىل  ع ــط  والضغ
ــلع  ــترياد الس النفط الخام اليمني لتغطية فاتورة اس
األساسية ومواجهة االلتزامات الحتمية ويف مقدمتها 
دفع مرتبات موظفي الجهاز اإلداري للدولة يف عموم 

محافظات الوطن دونما تمييز.
وحمل مجلس الوزراء؛ حكومة املنفى ومن خلفها 
ــوائية  قوى العدوان تداعيات قراراتهم العبثية والعش
ــعب اليمني ابتداء  ــوى خنق الش التي ال هدف لها س
ــزي إىل عدن وعدم  ــل وظائف البنك املرك ــن قرار نق م
رصف مرتبات املوظفني وصوال إىل هذا القرار الكارثي 
ــتقرار التمويني وخلق  ــدم االس ــيؤدي إىل ع الذي س
أزمات يف املشتقات النفطية واملواد األساسية وزيادة 
ــرب هذه  ــاء إضافية ع ــرض أعب ــة ف ــعارها نتيج يف أس

اآللية التي يستعدون لتطبيقها.
ــى  ــة املنف ــاءات حكوم ــن ادع ــس م ــخر املجل وس
ــا عىل وضعه  ــعب اليمني وتباكيه ــا عىل الش بحرصه
ــه وال زال العدوان  ــبب ب االقتصادي الراهن الذي تس
ــه العملة  ــتنفذون في ــذي يس ــت ال ــار يف الوق والحص
ــىل االجتماعات  ــهم وع الصعبة يف الرصف عىل أنفس
ــاد  التي يعقدونها يف فنادق الرياض وعىل أوجه الفس
ــدويل وأزكم  ــت حديث اإلعالم ال ــرى التي أضح األخ

ريحها أنف القايص والداني.
ــر وزير الصناعة  ــس الوزراء عىل تقري واطلع مجل
ــي تبذلها الوزارة بالتعاون  والتجارة، عن الجهود الت
ــادات غري املربرة يف  ــاص ملواجهة الزي مع القطاع الخ
ــية سيما مادتي القمح  أسعار املواد الغذائية األساس
والدقيق واملشتقات النفطية وما تم التوصل إليه بهذا 
ــتهلك  ــعار بيعها للمس ــأن أس ــب من اتفاق بش الجان

والتي تم اإلعالن عنها عرب وسائل اإلعالم.
ــا  جهوده يف  ــة  ماضي ــوزارة  ال أن  ــر  التقري ــد  وأك
ــيق مع الجهات األخرى ذات العالقة والقطاع  بالتنس
ــة ومواجهة أي  ــعار املواد الغذائي الخاص لضبط أس

زيادات سعرية مبالغ فيها.

ــآت  املنش ــه  ل ــرض  تتع ــا  م إىل  ــر  التقري ــرق  وتط
ــتهداف مبارش  الصناعية يف محافظة الحديدة من اس
ــة والذرائع  ــن حربه االقتصادي ــن قبل العدوان ضم م
ــر جرائمه  ــه لتربي ــوقها عرب إعالم ــي يس ــة الت الواهي

االقتصادية واستهدافه ملنازل املواطنني.
ــوه املجلس بالجهود التي تبذلها الوزارة يف هذا  ون
ــؤول من قبل القطاع الخاص..  الجانب والتعاون املس
وحثها عىل مواصلة نشاطها وتوسيع عملها الرقابي 
ــراءات  ــاذ اإلج ــة واتخ ــواق املحلي ــع األس ــىل جمي ع
ــه  ــكاره أو تالعب ــت احت ــن يثب ــق كل م ــة بح القانوني

بأسعار املواد األساسية واالستهالكية.
ــدوان ومرتزقته  ــج للع ــتهداف املمنه ــدد باالس ون
ــعب اليمني..  ــات االقتصادية والتجارية للش للمقوم
ــة  االقتصادي ــات  والفعالي ــدة  املتح ــم  األم ــا  مطالب
ــا والعمل عىل وقف هذا  ــة االضطالع بواجباته الدولي
ــه من  ــي ومقومات ــاد اليمن ــريي لالقتص ــج التدم النه
ــارخ للقانون  ــزاة وانتهاكهم الص ــن والغ ــل املعتدي قب

اإلنساني الدويل.
ــد  ــورة واملقِيّ ــلع املحظ ــة الس ــس قائم ــر املجل وأق
ــل وزارة  ــة من قب ــدوان املقدم ــرتة الع ــتريادها يف ف اس

الصناعة والتجارة.
ووجه باستكمال اإلجراءات القانونية والتنفيذية 
ــوات الحكومة  ــن خط ــي ضم ــذي يأت ــرار ال ــذا الق له
ــن التدهور عرب  ــن املزيد م ــة العملة الوطنية م لحماي
تخفيف الضغط عىل العملة الصعبة لالسترياد بما يف 
ذلك املواد التي تضمنتها القائمة والتي تندرج ضمن 

الكماليات.
ــلع  ــترياد س اس ــرض  ــىل ح ــة ع القائم ــتملت  واش
ــن  ــالمية واألم ــة اإلس ــكام الرشيع ــع أح ــارض م تتع
ــة،  ــة والبيئي ــة العام ــىل الصح ــي وذات رضر ع القوم
ــة الفنية  ــتريادها للموافق ــرى تخضع عملية اس واُخ
ــبقة وللقيود الكمية والرشوط واملعايري الصحية  املس
ــة  ــة املختص ــات املعني ــا الجه ــي تحدده ــة الت والفني
ــتريادها واملذكورة قرين  ــة واإلرشاف عىل اس باملوافق
ــح  ــني واللوائ القوان ــب  ــة وبموج القائم ــا يف  كل منه

لة. والقرارات ذات الِصّ

ــة العامة  ــرة وزير الصح ــق املجلس عىل مذك وواف
ــة اإللزامية لخريجي  ــأن تفعيل الخدم ــكان بش والس
الكليات الطبية والصحية الحكومية واألهلية وكليات 
ــنة وال  ــد الصحية ملدة ال تقل عن س ــع واملعاه املجتم
ــز الصحية  ــفيات واملراك ــنتني يف املستش ــد عن س تزي

الريفية.
ــوادر  ــص يف الك ــة النق ــرار ملواجه ــذا الق ــي ه ويأت
ــز  ــفيات واملراك ــه املستش ــي من ــذي تعان ــة ال البرشي

الصحية يف األرياف.
ــن  ــه م ــل إلي ــم التوص ــا ت ــرة م ــتعرضت املذك واس
ــأن  ــيق مع األمم املتحدة بش ــوات عملية بالتنس خط
ــاء الدويل  ــار صنع ــارئ عرب مط ــي الط ــالء الطب اإلخ
ــفر للعالج يف  ــتدعي الس ــاالت الحرجة التي تس للح
ــانية الكبرية لهذه  ــة إىل األهمية اإلنس ــارج.. الفت الخ
ــأنها التخفيف عن املرىض الذين  العملية والتي من ش

تتطلب حالتهم الصحية السفر إىل الخارج.
ــن  ــرشات اآلالف م ــاة ع ــرة إىل وف ــارت املذك وأش
املرىض خالل السنوات الثالث نتيجة عدم تمكنهم من 
ــالق مطار صنعاء  ــبب إغ ــفر للعالج بالخارج بس الس
ــها املرتزقة بحق  ــفية التي يمارس واإلجراءات التعس

املسافرين عرب مطاري عدن وسيئون.
ــة املدنية  ــر وزير الخدم ــع املجلس عىل تقري واطل
عن مؤرشات االنضباط الوظيفي لوحدات السلطتني 
ــة واملحليةعقب إجازة عيد األضحى املنرصم  املركزي

وتحديدا يوم 27 و 28 أغسطس املايض.
ــتهدفت عدد  ــة التفتيش اس ــني التقرير أن حمل وب
ــىل  ــة ع كامل ــي  امليدان ــزول  بالن ــت  ــدة غط 137 وح
ــت 88 باملائة  ــبة حضور بلغ ــتوى املركزي وبنس املس
ــتوى املحيل 160وحدة محلية بلغت نسبة  وعىل املس

الحضور فيها 85.4 باملائة.
ــم  ــور ت ــبة حض ــىل نس ــر إىل أن أع ــار التقري وأش
ــجلت يف وزارة  ــوزارات س ــتوى ال ــجيلها عىل مس تس
ــة  ــيل محافظ ــتوى املح ــىل املس ــان وع ــوق اإلنس حق

املحويت.
ــن قبل وزارة  ــود املبذولة م ــاد املجلس بالجه وأش
ــية  التفتيش ــا  وفرقه ــات  والتأمين ــة  املدني ــة  الخدم
ــى.. مؤكدا رضورة  ــب عطلة عيد األضح امليدانية عق
ــي إىل جميع وحدات  ــة وتكثيف نزولها امليدان مواصل
ــكل مفاجئ للوقوف املستمر عىل  الخدمة العامة بش
ــتوى االنضباط الوظيفي ومعالجة أي تالعب أو  مس
ــاط  ــب بما يحقق العدالة يف أوس ــور يف هذا الجان قص

املوظفني.
ــن موظفي  ــن املتغيبني م ــر املجلس الخصم ع وأق
ــون راتباً  ــادي الذين يتقاض ــاع االقتص وحدات القط
ــن غيابهم ليوما االثنني والثالثاء  بواقع 100 باملائة ع
ــون  ــب القان ــطس 2018م بحس ــق 27 و 28 أغس املواف
ــاب الحكومة  ــغ املخصومة لحس ــىل أن تورد املبال وع
ــدات الخدمة  ــذارات كتابية لوح ــع توجيه إن العام، م
ــأي بيانات  ــم تواف الوزارة ب ــة التي امتنعت ول العام
ــفهية  ــذا توجيه إنذارات ش ــش وك ــرتة التفتي خالل ف
ــل بوحداتهم  ــن العم ــة ع ــة املتغيب ــادات اإلداري للقي

والوحدات الخاضعة إلرشافهم.
ــة املدنية والتأمينات  وكلف االجتماع وزير الخدم
ــس إىل الوحدات  ــم املجل توجيه تنبيهات كتابية باس
ــني 60 باملائة وأقل من  ــبة حضور ما ب التي حققت نس
80 باملائة وتوجيه لفت نظر إىل الوحدات التي حققت 
نسبة حضور أقل من 60 باملائة لحاالت الغياب عقب 
ــم  ــكر باس ــالة ش عطلة العيد املنرصم ، مع توجيه رس
ــبة حضور 100  املجلس إىل الوحدات التي حققت نس

باملائة.

حث الشعب اليمني على مواصلة صموده في إسناد الجبهاتحث الشعب اليمني على مواصلة صموده في إسناد الجبهات

ــذه المعركة المصيرية للوطن وابنائه ــى وقوف حكومة اإلنقاذ مع أبطال الجيش واللجان في ه ــد عل ــذه المعركة المصيرية للوطن وابنائهالتأكي ــى وقوف حكومة اإلنقاذ مع أبطال الجيش واللجان في ه ــد عل ■■  التأكي
■■  إقرار قائمة السلع المحظورة في فترة العدوان وتفعيل الخدمة اإللزامية لخريجي الكليات الطبية والصحيةإقرار قائمة السلع المحظورة في فترة العدوان وتفعيل الخدمة اإللزامية لخريجي الكليات الطبية والصحية
ــتيراد السلع األساسية ــماح بتصدير النفط الخام لتغطية فاتورة اس ــتيراد السلع األساسيةمطالبة األمم المتحدة بالضغط على قوى العدوان للس ــماح بتصدير النفط الخام لتغطية فاتورة اس ■■  مطالبة األمم المتحدة بالضغط على قوى العدوان للس

مجلس الوزراء يقف أمام األوضاع االقتصادية والمستجدات في جبهات العزة والشرفمجلس الوزراء يقف أمام األوضاع االقتصادية والمستجدات في جبهات العزة والشرف
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