
0303 أخبار وتقارير

أكدت دور الخطباء في التوعية وجهود التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات بالرجال والمال حتى تطهير اليمن من دنس الغزاة والمعتدينأكدت دور الخطباء في التوعية وجهود التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات بالرجال والمال حتى تطهير اليمن من دنس الغزاة والمعتدين

ــة العاصمة أمس وقفة  ــم أبناء مديرية الوحدة بأمان نظ
احتجاجية تنديداً بجرائم العدوان تحت شعار " التصدي 

للعدوان اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً خيار كل الرشفاء ".
ــة العاصمة  ــال أمان ــا وكي ــارك فيه ــي ش ــة الت ويف الوقف
ــد الوهاب  ــي وعب ــم الحوث ــدس عبدالكري ــاعدان املهن املس
رشف الدين ومستشار أمني العاصمة محمد الحوثي ومدير 
ــتمرار  ــاركون اس مديرية الوحدة صالح امليرسي .. أكد املش
ــده يف مختلف الجبهات  ــود ملواجهة العدوان وتصعي الصم

خاصة جبهة الساحل.
ــاروا إىل رضورة تكاتف أبناء املجتمع لرفد الجبهات  وأش
ــة من دنس  ــري األرايض اليمني ــى تطه ــال حت ــال وامل بالرج

الغزاة واملعتدين .
ــا يرتكبه  ــي إىل م ــاعد الحوث ــل األمانة املس ــار وكي وأش
ــم وتعذيب أبناء  ــة من جرائ ــات املحتل ــدوان يف املحافظ الع
ــجون الرسية التي استحدثها  املحافظات الجنوبية يف الس
ــات الجنوبية إىل  ــاً أبناء املحافظ ــل اإلماراتي .. داعي املحت

مقاومة املحتل.
ــدة واملنظمات  ــم املتح ــدس الحوثي، األم ــب املهن وطال
ــه  ــراء ما يمارس ــة ج ــؤولية القانوني ــل املس ــة بتحم الدولي
ــع  ــدف تجوي ــة به ــرب اقتصادي ــن ح ــدوان م ــف الع تحال
ــدا أن  ــة .. مؤك ــة الخارجي ــم للوصاي ــني وإخضاعه اليمني
ــني أو يوهنا من  ــار لن يكرسا صمود اليمني ــدوان والحص الع

عزيمتهم.
ــد الوهاب رشف  ــاعد عب ــا أكدت كلمات الوكيل املس فيم
ــيخ  ــة الوحدة خالد حميد والش ــن وأمني محيل مديري الدي
يوسف املاوري أن كافة القبائل وأبناء الوطن عىل استعداد 
ــم العدوان ومرتزقته بحق  ــه للجبهات للرد عىل جرائ التوج

أبناء الشعب اليمني.

ــرية راجلة جابت  إىل ذلك نفذ أبناء مديرية الوحدة مس
ــة  ــاء املديري ــتعداد أبن ــىل اس ــد ع ــة للتأكي ــوارع املديري ش
ــاحل الغربي ورفد الجبهة  ــيد والتوجه لجبهة الس التحش

بقوافل الرجال واملال.
ــائخ وعقال  ــاء ومش ــع ألبن ــاء موس ــس لق ــا عقد أم كم
ــد  ــم حملة الحش ــة لدع ــة العاصم ــعوب بأمان ــة ش مديري
ــعار " التصدي للعدوان عسكرياً  ملواجهة العدوان تحت ش

واقتصادياً وشعبياً .. خيار كل الرشفاء " .
ويف اللقاء الذي حرضه رئيس لجنة الشئون االجتماعية 
ــة عيل القفري  ــود النقيب ووكيال األمان ــيل األمانة حم بمح
ــود ُعباد باملواقف  ــاد أمني العاصمة حم وقناف املراني ، أش
ــدوان ودعم  ــعوب يف مواجهة الع ــاء مديرية ش املرشفة ألبن

الجبهات بالرجال والقوافل املختلفة.
ــاء العاصمة صنعاء خالل  ــن صمود وثبات كافة أبن وثم
ــاندتهم  ــنوات املاضية من العدوان ودعمهم ومس الثالث س
ألبطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف جبهات العزة 
ــالح  والبطولة من خالل رفد الجبهات باملال والرجال والس

والقوافل الغذائية املتنوعة.
ــيد يف  ــم حملة التحش ــة أهمية دع ــني العاصم ــد أم وأك
ــا ، داعياً الجميع  ــل االيجابي إلنجاحه املديريات والتفاع
ــاركة الفاعلة يف مسرية العارش من محرم عرص غدا  إىل املش

يف شارع املطار.
من جانبه أوضح وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات 
ــقاف، أن حملة الحشد والتعبئة العامة التي تنفذ  عيل الس
ــات األمانة تهدف إىل خلق وعي مجتمعي  بمختلف مديري
ــؤولية جماعية باإلضافة  ــدوان باعتبارها مس ــة الع ملواجه
ــد للجبهات والتجنيد الرسمي والطوعي  إىل الدفع والحش

للتصدي للعدوان الغاشم .

ــا يف جانب  ــود وتوحيده ــة الجه ــة مضاعف ــد أهمي وأك
ــل  ــيما يف ظ ــة س ــة الراهن ــالل املرحل ــة خ ــد والتعبئ الحش
ــاحل الغربي،  ــتمر بجبهات الس تصعيد قوى العدوان املس
ــري  ــايف والفك ــل الثق ــارات العم ــع مس ــل جمي ــذا تفعي وك

واإلعالمي والرتبوي.
ــعوب مهدي عرهب إىل سري  فيما تطرق مدير مديرية ش
ــد والتعبئة العامة باملديرية ، مشرياً إىل  أعمال حملة الحش

أنها تسري وفقا ملا هو مخطط لها .
حرض اللقاء أمني عام وأعضاء املجلس املحيل باملديرية 

ومدراء املكاتب التنفيذية.
ــبام كوكبان  ــك ناقش لقاء عقد أمس يف مديرية ش اىل ذل
ــركاض دور  ــني ع ــة الوكيل حس ــة املحويت برئاس بمحافظ
ــات التي تحاك  ــة باملؤامرات واملخطط ــاء يف التوعي الخطب

ضد الوطن والشعب اليمني .
ــاد باملحافظة محمد  ودعا اللقاء الذي ضم مدراء اإلرش

ــبام  ــر مديرية ش ــري ومدي ــيل األهج ــالم ع ــي واإلع الديلم
ــی تعزيز  ــاء والخطباء ، إل ــن العلم ــس وعدد م ــارش حام ن
ــدي ملؤامرات العدوان  ــاف والتالحم الوطني للتص االصطف

ومخططاته.
ــؤولية الوطنية  ــعار املس ــاركون أهمية استش ــد املش وأك
ــد الصفوف ملواجهة العدوان وتفويت  ــة           وتوحي والديني
ــاريعهم التدمريية  الفرصة علی الغزاة املحتلني لتمرير مش

يف اليمن.
ــاءات  اللق ــد  لعق ــود  الجه ــز  ــاروا إىل رضورة تعزي وأش
ــة  ــات و أهمي ــة باملخطط ــة إىل التوعي ــات الهادف والفعالي

مواصلة الصمود ورفد الجبهات للدفاع عن الوطن.
ــائخ ووجهاء مديرية  ــاوري ضم مش كما ناقش لقاء تش
ــة املحافظ عبدالواحد  ــربة يف محافظة إب أمس برئاس الس
صالح، جهود وأعمال التعبئة العامة والتحشيد للجبهات.
ــة  ــدة العلمائي ــه الوح ــذي نظمت ــاء ال ــتعرض اللق واس

ــاط املديرية يف الجوانب  باملحافظة، املواضيع املتصلة بنش
الخدمية والتعليمية واإلجراءات اإلدارية بهذا الشأن.

ــربة الدرع  ــاء أكد املحافظ صالح أن مديرية الس ويف اللق
ــوط  ــة الخط ــع يف مقدم ــا تق ــة إب كونه ــني ملحافظ الحص

األمامية املواجهة لقوى العدوان.
ــبيل الدفاع عن  ــربة يف س ــات أبناء الس ــاد بتضحي وأش
ــتهدف  ــدوان يس ــا أن الع ــه .. مبين ــه و كرامت ــن و عزت الوط
ــتهدف  ــتثناء ويس ــع دون اس ــه الجمي ــه وصواريخ بطريان

بحربه االقتصادية معيشة املواطنني.
وحث محافظ إب الجميع عىل تعزيز التالحم والتحرك 
والتحشيد للجبهات إىل جانب املرابطني من أبطال الجيش 
ــطرون أروع املالحم البطولية  ــعبية الذين يس واللجان الش

دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادة أراضيه.
ــب خطورة  ــح حاج ــة صال ــرشف املحافظ ــد م ــا أك فيم
ــة الراهنة التي يمر بها اليمن جراء تكالب قوى الرش  املرحل
ــتوجب رضورة تضافر الجهود ملواجهة  ــتكبار، ما يس واالس

العدوان وإفشال مخططاته.
ــيد إىل الجبهات  ــرك والتحش ــع عىل التح وحث الجمي

ملواجهة قوى العدوان.
بدوره أشاد وكيل املحافظة عبدالواحد املروعي بجهود 

أبناء السربة يف الدفاع عن الوطن واالنتصار ملظلوميته .
ــتخدمها العدوان  ــة االقتصادية التي يس ــد أن الورق وأك
ــتبوء بالفشل .. داعيا إىل مواصلة جهود التحشيد ورفد  س

الجبهات باملزيد من الرجال حتى تحقيق النرص.
ــة ملحافظة إب  ــة الربملاني ــس الكتل ــد رئي ــه أك ــن جهت م
ــربة مديرية النضال والوحدة  أحمد النزييل أن مديرية الس
ــيدا بمواقف أبناء  ــرية أبنائها .. مش ــت بالكثري من خ وضح

املديرية و تضحياتهم يف الدفاع عن الوطن .

ــعى الستهداف املحافظة منذ  وأشار إىل أن العدوان يس
ــم يف هذا الجانب  ــل رهانه ــة لكن بوعي أبناء إب فش البداي
ــيد  ــم يف التحش ــع بدوره ــالع الجمي ــة اضط ــدا أهمي .. مؤك

والتعبئة ورفد الجبهات.
ــد  ــتعدادهم رف ــاء اس ــاركون يف اللق ــد املش ــم أك بدوره
الجبهات باملزيد من القوافل الغذائية واملال والرجال دفاعا 

عن الوطن وعزة أبنائه.
ــاء  والخطب ــاء  للعلم ــع  موس ــاع  اجتم ــم   أقي ــك  ذل اىل 
واملرشدين بمحافظة البيضاء أمس برئاسة وكيل املحافظة 
ــة دور  ــة عبدالله الجمايل، ملناقش ــؤون الوحدات اإلداري لش
ــدال  ــطية واالعت ــم الوس ــز قي ــاء يف تعزي ــاء والخطب العلم
ــوراء وثورة 21  ــرى عاش ــبة ذك ــة العدوان. وبمناس ومواجه
سبتمرب  بمدينة البيضاء وتحت شعار ( ثورة ضد الطغيان)
ــام املحافظة  ــذي حرضه  مرشف ع ــرق االجتماع ال وتط
ــتان ووكالء املحافظة محمد أحمد  الشيخ حمود محمد ش
ــاف  ــب األوق ــام مكت ــر ع ــي ومدي ــارص الريام ــيش ون الوحي
ــاد باملحافظة احمد طالب الهدار،  إىل ما يتعرض له  واإلرش
ــعبنا اليمني  من عدوان وحصار ومجازر مروعة وسفك  ش
للدماء يف انتهاك لقيم الدين واإلسالم باإلضافة إىل التوعية 
بكشف تلك الجرائم ومواجهتها بمختلف الوسائل املمكنة.
ــجد يف تعزيز  ــالة املس ــد االجتماع رضورة إحياء رس وأك
ــاد  ــب الوطن والذود عن حياضه وتكثيف التوعية واإلرش ح
ــي بمخاطر ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار  املجتمع
يندى له الجبني، ما يتطلب دعم الجبهات بالرجال والعتاد.

ويف االجتماع أشار الوكيل الجمايل إىل أهمية دور رسالة 
ــدال ونبذ  ــطية واالعت ــم الوالء والوس ــز قي ــع يف تعزي الجام
الخالفات التي تسعى دول العدوان إىل تغذيتها بهدف شق 

الصف الوطني وزعزعة الجبهة الداخلية.

استمرار الوقفات االحتجاجية واللقاءات القبلية تنديدًا بجرائم العدوان في عدد من المحافظاتاستمرار الوقفات االحتجاجية واللقاءات القبلية تنديدًا بجرائم العدوان في عدد من المحافظات

أكد أن الرسالة تضمنت تناقضات وأكاذيب وتزييفًا للحقائقأكد أن الرسالة تضمنت تناقضات وأكاذيب وتزييفًا للحقائق

ــؤول بوزارة خارجية حكومة  ــخر مصدر مس س
ــالة املندوبة الدائم  اإلنقاذ الوطني مما تضمنته رس
ــدة، املوجهة إىل  ــم املتح ــدى األم ــة اإلمارات ل لدول

رئيس مجلس األمن بتاريخ 14 سبتمرب 2018م.
ــاء اليمنية  ــدر يف ترصيح لوكالة األنب وأكد املص
ــالة مندوبة اإلمارات تضمنت العديد  (سبأ) أن رس
ــق  الحقائ ــف  وتزيي ــب  واألكاذي ــات  التناقض ــن  م
ــدم تمكن  ــؤولية ع ــة بمس ــك املتعلق ــص تل وباألخ
ــفر إىل جنيف،  ــاورات من الس ــد الوطني للمش الوف
ــل أعضاء  ــد ويف محاولة لتضلي ــية عن قص متناس
ــعودي  مجلس األمن حقيقة أن دولتي العدوان الس
ــد الوطني  ــول الوف ــن عرقلت وص ــي هي م اإلمارات
ــدء أي  ــد ب ــاس تري ــن يف األس ــم تك ــاورات ول للمش

مشاورات للسالم.
ــلوب  ــالة صيغت بأس ــدر أن الرس ــح املص وأوض
ــة ال تمت بأي صلة ال من  عنجهي متعال، وبطريق
ــن بعيد بما هو متعارف عليه يف العمل  قريب و ال م

الدبلومايس للعالقات بني الدول.
ــقطت  ــالة اإلمارات أس ــدر أن رس ــد املص كما أك
ــعودي  ــوت التي كانت دولتي العدوان الس ورقة الت
– اإلماراتي يتخفيان خلفها، وهي التحجج بأنهما 

جاءتا إلعادة ما يسمى بحكومة الرشعية، والتي ال 
وجود لها عىل أرض الواقع، باستثناء تواجد بعض 

عنارصها يف شقق وفنادق عدد من الدول.
ــم تكتفيا بإلغاء أي  ــال " إن دولتي العدوان ل وق

ــل املحافظات  ــي داخ ــان املرتزقة الواه ــود لكي وج
ــتهانة  ــل أخذهما الغرور واالس ــة املحتلة، ب اليمني
ــادي الال  ــه ه ــة واليت ــة املنتهي ــمى حكوم ــا يس بم
رشعية وذلك من خالل قيام إحدى دولتي العدوان 

ــدًال عنها وبصورة غري  ــة املجتمع الدويل ب بمخاطب
ــعب  ــة انتحلت فيها صفة املتحدث عن الش قانوني
ــوام من  ــة أع ــه وكأن أربع ــص علي ــي والحري اليمن
العدوان العسكري والحصار وزيادة معاناة املواطن 
ــرب االقتصادية وتدمري كافة  اليمني من خالل الح
ــي العدوان،  ــن كافية لدى دولت ــبل الحياة لم تك س

فأصبحتا تتباكيان عليه".
ــة إثبات كاف  ــالة اإلماراتي وبني املصدر أن الرس
ــح بهجوم دولة عضو يف األمم املتحدة  وموقف رصي
ــدة وحملت  ــم املتح ــرى عضو باألم ــة أخ ــىل دول ع
ــدوان  الع ــف  تحال أن  ــاً  ورصيح ــاً  واضح ــداً  تهدي
ــاحل  ــىل الس ــي ع ــكري حرب ــل عس ــيقوم بعم س
الغربي للجمهورية اليمنية، ما ُيعد انتهاكا ملقاصد 

ميثاق األمم املتحدة.
ولفت املصدر إىل أن الفقرة الرابعة من املادة رقم 
ــاق األمم املتحدة تنص عىل امتناع الدول  (2) بميث
ــتعمال القوة  ــا الدولية عن التهديد باس يف عالقاته
ــتقالل  ــالمة األرايض أو االس ــتخدامها ضد س أو اس
ــر ال يتفق  ــه آخ ــىل وج ــة أو ع ــة دول ــيايس ألي الس

ومقاصد األمم املتحدة.
وأكد املصدر حرص القيادة السياسية وحكومة 

ــن  واألم ــالم  الس ــق  تحقي ــىل  ع ــي  الوطن ــاذ  اإلنق
ــة كخيار  ــة اليمني ــوع الجمهوري ــتقرار يف رب واالس
ــة والقدرة عىل الدفاع عن  ثابت، مع تأكيد الجاهزي

كرامة وسيادة واستقالل اليمن وشعبه.
ــس األمن  ــع الدويل ومجل ــدر املجتم ــا املص ودع
ــدول الخمس دائمة العضوية االضطالع  وخاصة ال
ــعودية  ــؤوليتهم يف تحمل دولتي العدوان الس بمس
ــا  ــات وم ــن التبع ــة ع ــؤولية الكامل ــارات املس واإلم
ــذ 26 مارس 2015  ــه أعمالهما العدوانية من آلت إلي

جنائيا وقانونيا وماليا واقتصاديا.
ــال " إن تلك الدول وقياداتها وحكوماتها هي  وق
ــال القتل والترشيد  ــيتحمل كل عقوبات أعم من س
ــذي  ــار ال ــف الدم ــاء وتكالي ــرب وأعب ــم الح وجرائ
ــة  ــكات الخاص ــآت واملمتل ــاألرايض واملنش ــق ب لح
ــات واملقدرات  ــة والعامة واملؤسس ــق الخدمي واملراف

االقتصادية للدولة والقطاع الخاص".
ــديد أن من  ــف الش ــه ولألس ــدر أن ــح املص وأوض
ــدة واملجتمع الدويل  ــم املتح ــل اليمن لدى األم يمث
ــم  الحك يف  ــتورياً  دس ــا  واليته ــت  انته ــة  مجموع

وأصبحت ال تمثل إال مصالحها الفردية الضيقة.
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سگرتريو التحرير

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، 
ــل  ــف يف اليمن مريتش أمس بصنعاء مع املمثل املقيم ملنظمة اليونيس
ــف يف مجاالت الصحة  ــات التعاون بني اليمن واليونيس ريالنيو، عالق

والتعليم والتغذية واملياه.
ويف اللقاء الذي حرضه وزراء التخطيط والتعاون الدويل عبدالعزيز 
الكميم والشؤون االجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع والدولة الدكتور 
حميد املزجاجي ومدير صندوق الرعاية االجتماعية منصور الفيايض 
ــريين فاركي، جرى االطالع عىل الرتتيبات  ــف ش ونائب ممثل اليونيس
ــات الضمان االجتماعي  ــرصف الدفعة الثالثة من مخصص النهائية ل
ــون  أرسة التي  ــف ملي ــا مليونا ونص ــغ عدده ــتفيدة البال ــألرس املس ل

ستنفذ عرب اليونيسف بتمويل البنك الدويل بمبلغ 67 مليون دوالر.
ــري حوافز  ــأن توف ــوات بش ــازه من خط ــا تم إنج ــاء م ــاول اللق وتن
للمعلمني واملعلمات يف ضوء ألتزام املانحني بإسناد هذه العملية التي 
من شأنها تحقيق االستقرار النسبي للعملية التعليمية وضمان عدم 
حرمان الطالب والطالبات من حقهم بالتعليم، فضال عن التحضريات 

الجارية للحملة الثانية للتحصني ضد الكولريا.
حيث أوضحت املسؤولة األممية أن اليونيسف ماضية يف برامجها 
ــطتها اإلنسانية واملساهمة ضمن املنظومة الدولية يف التخفيف  وأنش
ــرية إىل  ــعب اليمني .. مش ــها الش ــي يعيش ــاة الطاحنة الت ــن املأس م
ــوء  ــج التغذية يف ظل ارتفاع معدالت س ــم الدعم لربنام ــتمرار تقدي اس

التغذية يف هذه الفرتة مع التوسع يف إسناد مشاريع املياه والبيئة.
وبني أن هناك التزاما من املانحني لتوفري املخصصات الالزمة لدفع 
ــؤولني بوزارة الرتبية  حوافز للمعلمات واملعلمني والبحث جار مع املس

والتعليم يف الصيغة النهائية املالئمة لعملية الرصف.
ــن خطوات بالتعاون مع وزارتي  ــت ريالنيو، إىل ما تم إنجازه م ولفت
ــأن  ــة والعمل بش ــؤون االجتماعي ــدويل والش ــاون ال ــط والتع التخطي
ــتفيدين  الرتتيبات الفنية واإلجرائية لدفع الدفعة الثالثة لجميع املس
ــبتمرب  ــا يف نهاية س ــدء برصفه ــرر الب ــي واملق ــان االجتماع ــن الضم م

الجاري.
ــاني الكبري  ــد اإلنس ــىل الجه ــوزراء ع ــس ال ــى رئي ــه أثن ــن جانب م
ــي صنعها  ــه الراهنة الت ــي يف محنت ــعب اليمن ــف تجاه الش لليونيس
ــائلها االيجابية للعالم عن ماهية األوضاع  العدوان والحصار وكذا رس

املأساوية التي يرزح اليمنيون تحت وطأتها.
ــكل عاجل من قبل الوزارة واألمم املتحدة يف  وأكد رضورة امليض بش
ــات  ــرتك لرصف حوافز املدرس ــوء ما تم التوصل إليه من اتفاق مش ض

واملدرسني سيما والعام الدرايس الجديد قد بدأ يف عموم املدارس.
ونوه الدكتور بن حبتور بالتعاون املشرتك لرصف الدفعة الثالثة من 

ــيس  ــان االجتماعي .. معتربا االلتزام بالعمل املؤس مخصصات الضم
ــة لنجاح أي عمل إداري أو  من قبل كافة األطراف من العوامل الرئيس

جهد إنساني وبالقدر ذاته مهم الستقرار األنشطة و شفافيتها.
ــا القائمة  ــف ولجهوده ــطة اليونيس ــد دعم الحكومة ألنش ــا أك كم
ــادل عىل   ــرص املتب ــي والح ــان االجتماع ــات الضم ــرصف مخصص ل

وصولها إىل مستحقيها.
ــتقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح  إىل ذلك اس
بن حبتور أمس رئيس لجنة اإلنقاذ الدولية وزير الخارجية الربيطاني 
ــبق ديفيد ميليباند، الذي يزور اليمن حاليا واملمثل املقيم لألمم  األس

املتحدة منسقة الشؤون اإلنسانية يف اليمن ليز غراندي.
ــها  ــاوية التي يعيش ــتعراض األوضاع املأس ــرى خالل اللقاء اس ج
ــعودي اإلماراتي وحصارهما املفروض  اليمن حاليا بفعل العدوان الس
ــور كبري  ــانية العامة من تده ــة اإلنس ــهده الحال ــا تش ــىل اليمن وم ع
ــببهما، فضال عن التصعيد العسكري للعدوان يف الساحل الغربي  بس
ــتقبل  ــا الذي يس ــدة ومينائه ــة الحدي ــىل مدين ــارش ع ــه املب وانعكاس

املساعدات الغذائية والدوائية ألكرث من 80 باملائة من سكان اليمن.
ــز الكميم  ــرضه وزراء التخطيط عبدالعزي ــذي ح ــش اللقاء ال وناق
ــامي والدولة رئيسة اللجنة  ــغال غالب مطلق والنقل زكريا الش واألش
ــانية للجنة  ــري الربامج اإلنس الوطنية للمرأة رضية محمد عبدالله، س
اإلنقاذ الدولية يف اليمن والتي تشمل قطاعات التعليم واملياه والرصف 

ــعى يف مجملها للمساهمة  الصحي وحماية املرأة وجوانب أخرى تس
ــعب اليمني  ــها الش ــاة القرن التي يعيش ــف من وطأة مأس يف التخفي
ــار وتداعياتهما  ــدوان والحص ــوايل نتيجة الع ــة عىل الت ــنة الرابع للس

املتعاظمة عىل مختلف نواحي الحياة اليومية لليمنيني.
ــة املنظمات  ــة الدولية وبقي ــدور الحيوي للجن ــز اللقاء عىل ال ورك
واملؤسسات الدولية واألممية يف إيصال صوت اليمن وحقيقة األوضاع 
املأساوية التي يكابدها الشعب اليمني وما تشهده من تأجيج وتدهور 
ــتكباره وحصاره الخانق  ــتمرار العدوان وصلفه واس متواصل بفعل اس
ــام الرحالت  ــدويل أم ــار صنعاء ال ــانية إلغالق مط ــار اإلنس ــذا اآلث وك

التجارية منذ ثالث سنوات.
ــانية  ــني اليمن واملنظمات اإلنس ــة القائمة ب ــاء الرشاك وبحث اللق
ــعب اليمني يف ظرفه  ــري يف التخفيف عن الش ــكل عام ودورها الكب بش
العصيب الذي يمر به، وآليات تطويرها بما يعزز من الجهود املشرتكة 
ــدوان  ــن الع ــرضرا م ــا وت ــرث احتياج ــة األك ــات  االجتماعي ــاه الفئ تج

والحصار.
ــتهل اللقاء بزيارة رئيس اإلنقاذ لليمن  ورحب رئيس الوزراء يف مس
ــا يتعرض له  ــىل حقيقة م ــوف مبارشة ع ــة يف الوق ــه من أهمي ــا تمثل مل
ــبوقة للقانون اإلنساني الدويل  ــعب اليمني من انتهاكات غري مس الش

من قبل تحالف العدوان وتسببه املبارش باملأساة الراهنة الطاحنة .
ــدوان وحيش والعالم كله ال  ــعب اليمني يتعرض لع وأوضح أن الش

ــعب اليمني  ــرتف أنه يجوع ويتألم ويموت .. مؤكداً أن الش يريد أن يع
ــاته اإلنسانية  ــاله من مأس ــالم وانتش ــتثناء يحتاج إىل الس دونما اس

الكبرية الراهنة .
ــك ندعم  ــاس ولذل ــبة لنا هو األس ــيايس بالنس ــال " الحل الس وق
ــالم بكل قوة  ــوده باتجاه الس ــن جريفيث وجه ــي مارت ــوث األمم املبع
ــون يف فنادق ومنتجعات العالم ال يعنيهم السالم ألنه  بينما من يعيش

سيؤثر عىل مصالحهم الخاصة" .
ــا أن تنتهي إال  ــانية الحالية ال يمكن له ــاة اإلنس ــا أكد أن املأس كم
ــعودية  ــالم وكبح جماح الس ــدوان والحصار وإحالل الس ــاء الع بانته

وطغيانها عرب تضامن دويل حقيقي يدعم السالم.
ــانية التي تقدمها  ــاهمة اإلنس وأعرب بن حبتور عن تقديره للمس
ــعب اليمني يف محنته الراهنة .. واعترب كل ما تقدمه  لجنة اإلنقاذ للش
ــى وإن كان ضئيال،  ــناد لليمن حت ــاني من إس ــة العمل اإلنس منظوم

عمال عظيما ينظر إليه الشعب اليمني بكل تقدير وامتنان.
بدوره أكد ميليباند عىل الرشاكة القائمة بني حكومة اإلنقاذ ولجنة 
ــاذ الدولية واألمم املتحدة يف هذه الفرتة .. الفتا إىل أن رغبته بهذه  اإلنق
ــم املعاناة الكبرية التي  ــارة كان لالطالع والتعرف مبارشة عىل حج الزي

يمر بها الشعب اليمني.
 وقال " مسؤوليتي هي نقل ما شاهدته إىل املجتمع الدويل والعالم 
الذي ينبغي أن يستفيق ويفتح عينيه عىل حقيقة ما يجري يف اليمن 

."
ــل اليمن يوصف اآلن بأنه  ــف أن بلدا عريقا مث وأضاف " من املؤس
ــد فيه أطراف  ــم يف الوقت الذي توج ــتوى العال ــة األكرب عىل مس األزم
ــار العالم " ..  ــدور يف اليمن بعيدا عن أنظ ــة تعمل عىل إبقاء ما ي دولي
ــتزداد تفاقما أكرث مع تدهور األوضاع  معربا عن قناعته أن األوضاع س

يف الحديدة.
ــيؤدي إىل تفاقم معاناة  ــة س ــتمرار الحالة الراهن ــار إىل أن اس وأش
ــدوره عىل رسعة  ــذي يؤثر ب ــفك الدماء األمر ال ــادة يف س ــكان وزي الس

التوصل إىل اتفاق بني أطراف الرصاع.
ــن التزام حكومة  ــمعه م ــؤول الدويل عن ارتياحه ملا س وأعرب املس
ــود مارتن  ــا عىل إنجاح جه ــرص الجماعي هن ــالم والح ــاذ بالس اإلنق
ــية  ــانية بالعملية السياس ــاع اإلنس ــن األوض ــث. رابطا تحس جريفي

والنجاح يف التوصل إىل اتفاق مرٍض لكافة األطراف.
ــذل املزيد من  ــاطها  وعدم الرتدد بب ــتمرار منظمته يف نش ــد اس وأك
ــعب اليمني والحد من معاناته الكبرية..  ــاني لفائدة الش الجهد اإلنس
ــاتها وأجهزتها  ــاذ ومؤسس ــة اإلنق ــره لجهود حكوم ــن تقدي ــا ع معرب
ــانية وبرامجها الجاري  ــنادها املسؤول للمنظمات اإلنس املعنية وإس
تنفيذها يف كافة القطاعات املتصلة بالجوانب اإلنسانية عىل مستوى 

اليمن.
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وزير اإلدارة المحلية يؤكد أهمية تفعيل األداء وزير اإلدارة المحلية يؤكد أهمية تفعيل األداء 
الخدمي والتنموي والمالي للسلطة المحلية الخدمي والتنموي والمالي للسلطة المحلية 

صنعاء / سبأ
ــزة املركزية  ــر جهود األجه ــيل القييس أهمية تضاف ــة عيل بن ع ــر اإلدارة املحلي ــد وزي أك
واملحلية ومنظمات املجتمع املدني لتفعيل األداء الخدمي والتنموي واملايل للسلطة املحلية.
ــة عمل خاصة بتفعيل أدوار السلطة املحلية أمس  ــار الوزير القييس يف افتتاح ورش وأش
ــات عملية وواقعية  ــية، إىل أهمية البحث عن آلي ــاء، ينظمها منتدى التنمية السياس بصنع

لتفعيل أدوار السلطة املحلية يف تنمية املوارد وتقديم الخدمات للمواطنني.
ــاركني مهارات علمية لتخطيط وتنفيذ املشاريع  ــة يف إكساب املش ولفت إىل أهمية الورش
ــراء العدوان  ــتثنائية ج ــد يف ظروف اقتصادية اس ــا أنها تنعق ــة، خصوص ــة املختلف التنموي

والحصار وتداعياتهما السلبية عىل معيشة املواطنني.
ــلطة املحلية  ــعى إليجاد فجوة يف عالقة الس ــح وزير اإلدارة املحلية أن العدوان س وأوض
ــارش ملقدراتها  ــتهدافه املب ــة والتنموية باس ــن أداء مهامها الخدمي ــا ع ــني وإعاقته باملواطن
ــا يف املحافظات  ــا حكومي ــن 47 مجمع ــرث م ــر أك ــدوان دم ــا أن الع ــة .. مبين ــا التحتي وبنيته

واملديريات بتكلفة تتجاوز 37 مليارا و740 مليون ريال.
ــة يف تقليص الفجوة الحاصلة يف عالقة  ــار إىل أن الوزارة تعول عىل مخرجات الورش وأش

السلطة املحلية باملواطنني والتخفيف من تداعيات العدوان الكارثية عىل معيشتهم.
ــجاع  ــن ش ــية حس من جانبه أفاد رئيس مرشوع الحكم املحيل بمنتدى التنمية السياس

الدين إىل أهمية دور السلطة املحلية يف تحقيق التنمية املحلية.
وأشار إىل أن تحقيق التنمية املحلية لن يتم إال من خالل تنمية املوارد املحلية والتخطيط 

والتنفيذ السليم للمشاريع التنموية وهو ما تركز عليه الورشة.
ــة بأمانة العاصمة  ــن القيادات اإلداري ــاركة 26 م ــة عىل مدى يومني بمش ــش الورش وتناق
ــاء الحروب وكذا  ــلطة املحلية خصوصا أثن ــل حول تعزيز أدوار الس ــات أوراق عم واملحافظ

الصعوبات التي تحول دون قيامها بواجباتها.


