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محافظات/ سبأ
ــة أمس  ــة العاصم ــدة بأمان ــة الوح ــاء مديري ــم أبن نظ
ــد والتعبئة لرفد  ــاً رمزياً ضمن حملة الحش فعالية وعرض

الجبهات.
ويف الفعالية التي حرضها القائم بأعمال رئيس مجلس 
ــب رئيس الوزراء  ــني العيدروس ونائ ــورى محمد حس الش
لشؤون الخدمات محمود الجنيد وعضو مجلس الشورى 
ــي ومحافظو محافظات عدن وأبني وسقطرى،  خالد املدان
ــة املجتمعية  ــاد, باملشارك ــني العاصمة حمود ُعب ــاد أم أش
ــة الوحدة يف رفد  ــي املتميز ألبناء مديري ــل الشعب والتفاع

الجبهات وتسيري قوافل الدعم.
ــم تجهيزها ستلتحق  ــذه الدفعة التي ت ــت إىل أن ه ولف

باملرابطني يف الجبهات للتصدي للغزاة واملحتلني.
ــد والتعبئة وتجهيز  ــد ُعباد، استمرار أعمال الحش وأك
ــاً للجيش  ــات األمانة دعم ــف مديري ــني يف مختل املتطوع
ــات الدفاع عن الوطن  ــان الشعبية املرابطني يف جبه واللج
وأمنه واستقراره .. مشيداً باملالحم البطولية التي يسطرها 

الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات.
وحث قيادات ووكالء األمانة ومدراء املديريات واملكاتب 
ــة  ــىل مضاعف ــة، ع ــال باألمان ــخ والعق ــة واملشائ التنفيذي

الجهود واستمرار التحشيد ملواجهة قوى العدوان.
ــة مازن نعمان  ــي حرضها وكالء األمان ــة الت ويف الفعالي
ــر مديرية  ــد مدي ــي, أك ــاف املران ــريي وقن ــض الشم وعاي
ــادة وأبناء  ــل قي ــرار تفاع ــرسي استم ــح املي ــدة صال الوح

املديرية مع حملة التحشيد ورفد الجبهات.
ــة العدوان  ــداء يف مواجه ــىل درب الشه ــيض ع ــد امل وأك
ــم تخصيص 400 سلة  ــرص .. مبيناً أنه ت ــى تحقيق الن حت
ــا ألرس الشهداء والجرحى باملديرية تقديراً  غذائية شهري

لتضحياتهم.
ــة بأمني  ــادة األمانة ممثل ــود قي ــرسي بجه ــاد املي وأش
ــة التي تأتي ضمن  ــم وإقامة هذه الفعالي ــة لتنظي العاصم
ــا إىل أن الحرب  ــة باملديرية.. الفت ــد والتعبئ ــة الحش حمال
ــن توهن من  ــف العدوان ل ــي يشنها تحال ــة الت االقتصادي

صمود وعزم الشعب اليمني.
تخلل الفعالية عرض لوحدات رمزية من املتطوعني يف 
ــت جاهزيتهم لاللتحاق  ــان الشعبية عكس الجيش واللج

بالجبهات إضافة إىل فقرات وعروض شبابية.
ــة العاصمة  ــاعدون ألمان ــة الوكالء املس ــرض الفعالي ح
ــن القايض  ــر وعبدالوهاب رشف الدين وأحس ــم الوزي هاش
ــتشار أمني العاصمة  وناجي القويس ومحروس عقبة ومس
ــة الوحدة  ــيل مديري ــني مح ــي , وأم ــد الحوث ــد أحم محم
ــب التنفيذية  ــدد من مدراء املكات ــور خالد حميد وع الدكت
بأمانة العاصمة وأعضاء املجالس املحلية ومدراء املكاتب 

التنفيذية واملشائخ والعقال باملديرية.
ــة العاصمة أمس  ــبعني بأمان ــاء مديرية الس ــم أبن ونظ
ــرب االقتصادية وسياسة  ــد بالح ــة احتجاجية لتندي وقف
ــع والحصار لتحالف العدوان، وإعالن النفري العام  التجوي

لرفد جبهات الساحل الغربي.
وأدان أبناء ومشائخ ووجهاء وقيادة مديرية السبعني، 
يف الوقفة التي حرضها وكيال أمانة العاصمة عيل السقاف 
ــار عىل الشعب  ــرار العدوان والحص ــاف املراني، استم وقن

اليمني يف ظل صمت دويل معيب.
ــع  التجوي ــة  سياس أن  ــة  الوقف يف  ــون  املشارك ــد  وأك
ــد الشعب  ــدوان االقتصادية لن تزي ــرب الع ــار وح والحص
ــني األمم  ــه .. محمل ــوة يف مواجهت ــا وق ــي إال تماسك اليمن
ــرض له الشعب اليمني من  ــؤولية إزاء ما يتع املتحدة املس

تجويع وحصار وجرائم بحق األطفال والنساء.
ــة العدوان ورفد  ــدوا استمرار الصمود يف مواجه كما أك
الجبهات وتسيري قوافل الدعم للجيش واللجان الشعبية.

ــي،  واملران ــقاف  الس ــة  العاصم ــة  أمان ــال  وكي ــاد  وأش

ــاء ومشائخ وعقال ووجهاء  ــتوى حضور وتفاعل أبن بمس
مديرية السبعني والذي يعرب عن وعيهم.

ــة  ــادة مديري ــاء وقي ــة ألبن ــف املرشف ــارا إىل املواق وأش
ــاندة أبطال الجيش  ــدوان ومس ــبعني يف التصدي للع الس

واللجان الشعبية بالرجال والعتاد واملال.
ــاء مديريات  ــة العاصمة، بصمود أبن ــاد وكيال أمان وأش

أمانة العاصمة يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
فيما أكد مدير مديرية السبعني محمد ناجي، استمرار 
ــيري  ــات بالرجال واملال وتس ــة يف رفد الجبه ــاء املديري أبن
ــن الوطن وأمنه  ــني يف الجبهات دفاعا ع ــل للمرابط القواف

واستقراره.
ــب اليمني من جرائم  ــار إىل أن ما يتعرض له الشع وأش
ــري مقومات البالد،  ــاء والشيوخ وتدم بحق األطفال والنس
لن يزيد اليمنيني إال صمودا وتماسكا يف مواجهة العدوان.

ــرار يف التعبئة  ــة االستم ــن الوقف ــادر ع ــان ص ــد بي وأك
ــع إىل تعزيز  ــا الجمي ــات .. داعي ــد الجبه ــد ورف والتحشي
التكافل والتالحم والثبات يف مواجهة العدوان ومخططاته.

ولفت البيان إىل أن أساليب تحالف العدوان بدءا بنقل 
ــاالت وإغالق املنافذ  ــزي وطباعة مليارات الري البنك املرك
ــدف إىل إركاع  ــط، يه ــع النف ــع بي ــارات ومن ــئ واملط واملوان

الشعب اليمني وكرس إرادته.
ــدويل واألمم املتحدة ومجلس  وحمل البيان املجتمع ال
ــدوان بحق الشعب  ــرار مجازر الع ــؤولية استم األمن، مس

اليمني وما يفرضه من حصار جائر.
ــان  ــام كوكب ــة شب ــالع بمديري ــل الض ــدت قبائ ــا أك كم
ــة الذي  ــود واملواجه ــار الصم ــت أن خي ــة املحوي محافظ
ــدوان هو الحل  ــات املناهضة للع ــوى واملكون ــه الق انتهجت

الوحيد لطرد الغزاة واملعتدين وإيقاف جرائمهم.
وأشارت قبائل املنطقة يف لقاء قبيل أمس جمع املشائخ 
ــة إىل أن إمعان العدوان  والعقال والشخصيات االجتماعي
ــي،  ــب اليمن ــىل الشع ــة ع ــه االقتصادي ــه وحرب يف جرائم
ــري نحو  ــع وإعالن النف ــود الجمي ــف جه ــتوجب تكات يس
ــات للرد عىل هذه الجرائم .. مؤكدة أن الجرائم بحق  الجبه
ــار وحرب  ــه العدوان من حص ــا يفرض ــب اليمني وم الشع
ــا وقوة يف  ــاء اليمن إال تماسك ــن تزيد أبن ــادة وتجويع ل إب

مواجهة العدوان وأدواته.
ــم الشعبي ورفد  ــيل إىل تعزيز التالح ــا اللقاء القب ودع
ــدوان ومرتزقته  ــل بالع ــال للتنكي ــال والرج ــات بامل الجبه

وتطهري البالد من دنسهم.
ــت محافظة املحويت،  ــت قبائل مديرية الخب كما نظم
ــدوان وحربه  ــداً بجرائم الع ــة احتجاجية تندي أمس، وقف

االقتصادية عىل الشعب اليمني.
ــني  ــة حس ــال املحافظ ــا وكي ــي حرضه ــة ،الت ويف الوقف
ــة  املديري ــاء  ووجه ــخ  ومشائ ــربان  ج ــد  ومحم ــاض  عرك

ــون املوقف  ــلطة املحلية...استنكر املشارك ــؤولو الس ومس
ــب اليمني من  ــه الشع ــا يتعرض ل ــل إزاء م ــدويل املخج ال

جرائم وحصار وتجويع.
ــة املمنهجة التي  ــة أن الحرب االقتصادي ــدت الوقف وأك
ــار يف جبني  ــة اليمنيني ستظل وصمة ع ــتهدف معيش تس

العالم واالنسانية واملنظمات املتواطئة مع قوى العدوان.
ــة عبدالغني  ــاع الثقايف باملحافظ ــؤول القط وشدد مس
ــدرب عىل أهمية تضافر جهود جميع أبناء املديرية لرفد  ال
ــزة وكرامة الشعب  ــال واملال دفاعاً عن ع ــات بالرج الجبه

اليمني.
ــن محمد الحكمي  ــة علماء اليم ــا حث عضو رابط فيم
ــم وواجبهم  ــىل القيام بدوره ــاء املديرية ع ــخ ووجه مشائ
ــرك واعالن  ــة املواطنني بالتح ــي يف توعي ــي والدين الوطن

النفري العام نحو جبهات الدفاع عن الوطن.
ــر عام املديرية أحمد الويل بدور قبائل  بدوره أشاد مدي
ــة الداخلية ورفد  ــت يف دعم املرابطني وتوحيد الجبه الخب

الجبهات.
ــن الوقفة أن  ــادر ع ــت يف بيان ص ــل الخب ــدت قبائ وأك
ــؤولية  ــه واستقراره مس ــن أمن ــاع ع ــن والدف ــة الوط حماي
ــدويل  ال ــع  املجتم ــني  ..محمل ــي  وطن ــب  وواج ــع  الجمي
ــؤولية كل ما يرتتب عىل الحرب االقتصادية واستمرار  مس

تدمري العملة الوطنية من كوارث إنسانية.
ــة الرجم  ــب يف مديري ــة بني مصع ــت قبائل عزل ونظم
محافظة املحويت أمس ، وقفة احتجاجية تنديدا بإمعان 

قوى العدوان يف حربها االقتصادية عىل الشعب اليمني.
ــيل املرجلة  ــا مدير املديرية ع ــة التي حرضه ويف الوقف
ــات االجتماعية  ــارع والشخصي ــواز ف ــرشف املديرية ف وم
واملشائخ استنكر املشاركون استمرار تنصل األمم املتحدة 
ــانية واألخالقية إزاء  ــؤولياتهم اإلنس واملجتمع الدويل ملس
ــا يتعرض له الشعب اليمني من جرائم اقتصادية وحرب  م

تجويع ممنهجة وزعزعة الوضع االقتصادي يف البالد .
ــؤولية صمتها إزاء  ــم املتحدة مس ــت الوقفة األم وحمل
ــداف االفتصاد  ــة لتدمري العملة واسته ــات الكارثي التداعي
ــراء استمرار العدوان  ــانية يف اليمن ج وتفاقم األزمة اإلنس
ــذ أكرث من ثالثة  ــي وحصاره الجائر من ــعودي األمريك الس

أعوام ونصف.
ــرار دعم قبائل بني  ــان صادر عن الوقفة استم وأكد بي
ــات وتفعيل دورها يف حمالت  ــب للمرابطني يف الجبه مصع
ــزاة  ــدي للغ ــات للتص ــو الجبه ــرك نح ــد والتح التحشي

والدفاع عن الوطن وسيادته وكرامة أبنائه.
ــات باملال  ــد ورفد الجبه ــة التحشي ــث عىل مواصل وح
ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــدا  واح ــا  صف ــوف  والوق ــال  والرج

ولالنتصار ملظلومية الشعب اليمني.

أكدت أن خيار الصمود والمواجهة هو الحل الوحيد لطرد الغزاة والمعتدينأكدت أن خيار الصمود والمواجهة هو الحل الوحيد لطرد الغزاة والمعتدين

ــد  ــتمرار الحش ــة وفعاليات تحث على اس ــاءات قبلي ــد لق ــتمرار الحش ــة وفعاليات تحث على اس ــاءات قبلي لق
والتعبئة وتجهيز المتطوعين لمواجهة قوى العدوانوالتعبئة وتجهيز المتطوعين لمواجهة قوى العدوان

صنعاء - سبأ 
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــى  التق
عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمس بصنعاء املمثل 
ــانية  ــقة الشؤون اإلنس ــم لألمم املتحدة منس املقي

لدى اليمن ليز غراندي.
ــب الرشاكة  ــاء مناقشة جوان ــالل اللق جرى خ
ــانية الكبرية التي  ــاه التحديات اإلنس ــة تج القائم
ــل العدوان والحصار  ــر بها الشعب اليمني بفع يم
ــعودي اإلمارتي املتواصل وإجراءاتهما لخنق  الس

اليمنيني اقتصاديا ومعيشيا.
ــس الوزراء  ــذي حرضه نائب رئي ــز اللقاء ال ورك
ــر  ووزي ــويل  مقب ــني  حس ــور  الدكت ــة  املالي ــر  وزي
ــز الكميم،  ــدويل عبدالعزي ــاون ال ــط والتع التخطي
ــزي اليمني  ــد أداء البنك املرك ــب تحيي عىل جوان
ــاط  ــرار النش ــن رضورة الستق ــك م ــه ذل ــا يمثل بم
ــرار  ــىل استق ــاظ ع ــدي والحف ــادي والنق االقتص
العملة الوطنية وكذا مواجهة االلتزامات الحكومية 
ــع مرتبات  ــي ويف املقدمة دف ــتوى الوطن عىل املس

موظفي الجهاز اإلداري للدولة واملتقاعدين.
ــم  ــىل األم ــول ع ــدور املع ــاء إىل ال ــرق اللق وتط
ــة  حيادي يف  ــة  املختص ــاتها  ومؤسس ــدة  املتح

واستقالل عمل البنك املركزي اليمني.
ــام  بإسه ــة  املتصل ــب  الجوان ــاء  اللق ــاول  وتن
ــة يف إسناد  ــرب املنظومة األممي ــدويل ع ــع ال املجتم
ــم الوطنية  ــة رسالته ــني ملواصل ــات واملعلم املعلم
واإلنسانية تجاه حارض ومستقبل الوطن، وأهمية 
ــدويل يف اتجاه  ــة العمل من قبل املجتمع ال مواصل
ــال أمام دفع  ــح املج ــة الشاملة التي تفس املعالج

مرتباتهم وانتظام هذه العملية دونما انتقاء .
ــدء بالجرس الطبي  ــىل رسعة الب ــد اللقاء ع وأك
ــم الصحية  ــب حالته ــن تتطل ــرىض الذي ــل امل لنق
العالج يف الخارج عرب مطار صنعاء الدويل يف أرسع 
ــت ممكن ال سيما وأن حكومة اإلنقاذ أوفت بكل  وق
ــه التخفيف  ــة بهذا األمر وملا في ــا املتصل التزاماته
ــري منهم نتيجة  ــن يموت الكث ــن آالم املرىض الذي م
عدم تمكنهم من السفر بسبب الحصار واستمرار 

إغالق املطار.
ــانية  ــىل املأساة اإلنس ــوزراء ع ــس ال ــد رئي وأك

ــرث استمرار  ــرث فأك ــا أك ــي يؤججه ــة والت املتفاقم
ــارت  إعتب ألي  ــا  وافتقارهم ــار  والحص ــدوان  الع

أخالقية أو إنسانية .
ولفت إىل أهمية اضطالع األمم املتحدة ومجلس 
ــف االقتصادي  ــؤولياتهما لتحييد املل ــن بمس األم
ــل البنك املركزي اليمني الذي أصبح أداة من  وعم

أدوات العدوان لخنق الشعب اليمني .
ــة البحث  ــور إىل أهمي ــور بن حبت ــار الدكت وأش
ــة اإلنقاذ  ــي أطلقتها حكوم ــادرة الت ــاد يف املب الج
ــرتك يتوىل إدارة  ــي لتشكيل فريق عمل مش الوطن
ــتوى الوطني بصورة  ــف االقتصادي عىل املس املل

محايدة .
ــي املجتمع الدويل حقيقة  وأوضح أهمية أن يع
ــعودي الذي ال هم  ــدور التدمريي للتحالف الس ال
ــق مأساته  ــب اليمني وتعمي ــوى خنق الشع له س

اإلنسانية بمختلف الوسائل .
ــاني املسؤول  وثمن رئيس الوزراء الجهد اإلنس
ــانية التابعة لألمم املتحدة  ملنسقة الشؤون اإلنس
ــي الراهنة  ــاة الشعب اليمن ــف من معان يف التخفي
ــىل مأساة  ــليط الضوء ع ــرية يف تس ــا الكب وأدواره
اليمنيني الراهنة عىل هامش االجتماعات السنوية 

للجمعية العامة لألمم املتحدة.
ــانية  اإلنس ــؤون  الش ــقة  منس ــدت  أك ــا  بدوره
ــرص األممي عىل مواصلة الجهود يف الحد من  الح
ــا الشعب اليمني  ــانية التي يكابده املأساة اإلنس

حاليا .
ــذه  ــاء ه ــدة إنه ــم املتح ــي األم ــت إىل سع ولفت
ــاح جهود  ــل وإنج ــف الوسائ ــرب مختل ــاة ع املأس
ــلمي  ــث باتجاه الحل الس ــا مارتن غريفي مبعوثه

وصوال إىل السالم املنشود .
ــايل "الراهن  ــدي أن اجتماع "ب ــت غران وأوضح
ــدويل سيتطرق  ــدويل والبنك ال ــدوق النقد ال لصن
ــل  ــن وسب ــك يف اليم ــاني الشائ ــع اإلنس إىل الوض

املعالجة والبحث عن معالجات للحد من وطأته .
ــع حوافز  ــدء عملية دف ــه رغم ب ــارت إىل أن وأش
ــا  ــة إال أن أثره ــرب املنظم ــني ع ــات واملعلم للمعلم
ــي البحث الجماعي يف اآللية  يظل محدودا وينبغ

املناسبة لدفع مرتباتهم بشكل مستمر.

بن حبتور يناقش مع منسقة الشؤون اإلنسانية بن حبتور يناقش مع منسقة الشؤون اإلنسانية 
التطورات الناجمة عن العدوان والحصارالتطورات الناجمة عن العدوان والحصار

صنعاء /سبأ
ــوزراء يف اجتماعه  ــش مجلس ال ناق
ــس املجلس  ــس برئاسة رئي الدوري أم
ــز صالح بن حبتور،  الدكتور عبدالعزي
ــات  ــة واإلمكاني ــات االقتصادي التحدي
ــا وخاصة ما يتصل  ــة للحد منه املتاح
ــة الوطنية  ــة العمل ــور قيم ــف تده بوق
ــب  ــىل الجوان ــارشة ع ــه املب وانعكاسات

املعيشية للمواطنني.
ــر نائب  ــش املجلس تقري ــث ناق حي
ــذي  ال ــة،  املالي ــر  وزي ــوزراء  ال ــس  رئي
ــة جوانبها  ــن كاف ــة م ــص املشكل شخ
ــت  ــي طال ــة الت ــم األرضار البالغ وحج
ــه  ومقومات ــادي  االقتص ــع  الوض
ــي  الوطن ــتوى  املس ــىل  ع ــة  اإلنتاجي
ــار واالستهداف  جراء العدوان والحص
ــعودي  ــج لتحالف العدوان الس املمنه
ــات االقتصادية  ــل املعطي اإلماراتي لك
ــة  الرئيس ــادر  املص ــىل  ع ــيطرة  والس
ــط  ــدا النف ــاد وتحدي ــة لالقتص الداعم
والغاز وكذا سيطرتها عىل أغلبية مياه 
اليمنية ونهبها  ــة  الجمهوري وسواحل 

املنظم لرثوات البالد السمكية .
ــوى  ــادي ق ــر إىل تم ــرق التقري وتط
ــن اليمنيني  ــع الصيادي ــدوان يف من الع
ــم وأهميتها يف األمن  ــن مزاولة مهنته م
ــم أزمة سوء  ــن تفاق ــي والحد م الغذائ
ــدوان  الع ــرة  سيط ــالف  بخ ــة،  التغذي
ــذ الربية والبحرية  ومرتزقته عىل املناف
ــاء  ــل ملين املتواص ــده  ــة وتهدي والجوي
ــفن  الس ــول  دخ ــل  وتعطي ــدة  الحدي
ــة وناقالت  ــاعدات الدولي الناقلة للمس
ــون  للقان ــاك  انته يف  ــاز  والغ ــط  النف

اإلنساني الدويل.
ــر إىل األزمات املفتعلة  وأشار التقري
ــالؤه وراءها  ــدوان وعم ــف الع التي يق
ــل  ــا يتص ــة م ــارشة وخاص ــورة مب بص
ــة ألسعار رصف  ــات املتالحق باالرتفاع
ــم  سياسته ــرب  ع ــة،  األجنبي ــالت  العم
ــم  التضخ ــداث  إلح ــة  واملتبع ــرة  املق
ــن طريق  ــة ع ــة الوطني ــة العمل يف قيم
ــذا تالعب البنك  ــة الجديدة وك الطباع
ــدن عرب إعالنه  ــزي اليمني فرع ع املرك
توفري العمالت الالزمة للقطاع التجاري 
ــواد األساسية وعدم  لغرض استرياد امل
ــا أدى إىل تراكم الريال  ــك، م وفائه بذل
ــة وبالتايل زيادة  ــدى البنوك التجاري ل
ــروض من العملة الوطنية يف  حجم املع

البنوك.
ــن  ــدد م ــىل ع ــر ع ــل التقري واشتم
ــة  مواجه يف  ــة  املقرتح ــراءات  اإلج
ــن  م ــد  والح ــة  االقتصادي ــات  التحدي
ــا العدوان  ــبب به ــا التي تس تداعياته

وال زال ويف املقدمة تراجع قيمة العملة 
ــة  ــاع املعيشي ــم األوض ــة وتفاق الوطني

لليمنيني.
ــوء  ض ــىل  ع ــس  املجل ــص  وخل
ــل لجنة  ــر إىل تشكي ــه للتقري مناقشت
برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير املالية 
ــاون  ــط والتع ــة وزراء التخطي وعضوي
ــة  والدول ــادن  واملع ــط  والنف ــدويل  ال
ــورى  ــواب والش ــيس الن ــؤون مجل لش
ــؤون القانونية والصناعة  والنقل والش
والتجارة، ملراجعة التقرير وما اشتمله 
ــات  التحدي ــة  ملواجه ــات  مقرتح ــن  م
ــة والرفع للمجلس بالنتائج  االقتصادي

إىل اجتماع قادم.
ــىل تقرير  ــس الوزراء ع ــع مجل واطل
ــات  ــة املعلوم ــاالت وتقني ــر االتص وزي
ــت ملرشوع  ــي تم ــراءات الت ــول اإلج ح
ــة سبتمرب  ــى نهاي ــل حت ــال موباي الري
ــالق  ــة إلط ــة املنظوم ــرصم وجاهزي املن
الخدمة، والسبب الذي يقف وراء عدم 

إطالقها وتدشينها بشكل رسمي.
ــرية  ــة الكب ــر األهمي ــح التقري وأوض
ــيولة  لهذا النظام يف الحد من أزمة الس
النقدية وإعانة الحكومة عىل مواجهة 
ــر رصف مرتبات موظفي  إشكالية تأخ
ــاز اإلداري للدولة .. الفتا  وحدات الجه
ــذا النظام املعمول به يف  إىل ما يمثله ه
نحو تسعني دولة حول العالم متقدمة 
ــيولة  ــة يف توفر الس ــن أهمي ــة، م ونامي
ــد  ــة والح ــوك التجاري ــة يف البن النقدي
ــل الرشكات  ــن قب ــا م ــب به ــن التالع م

الوسيطة
ــر إىل أن خدمة الريال  ــت التقري ولف
موبايل هي خدمة مرصفية تعتمد عىل 
ــاب  ــف النقال حيث يكون الحس الهات
ــم هاتفه  ــل هو نفس رق ــرصيف للعمي امل
ــوال األمر الذي سيمكنه من القيام  الج
ــف والعمليات املرصفية  بمعظم الوظائ
ــرز عمليات هذه  ــريا إىل أن من أب .. مش

الخدمة مدفوعات الرواتب واملعاشات 
من الحكومة إىل األشخاص وتحويالت 
ــام  القي ــذا  وك ــر  آخ إىل  ــص  شخ ــن  م
ــار فيما  ــرشاء والبيع للتج ــات ال بعملي

بينهم إىل جانب األشخاص العاديني.
وأكد التقرير أن هذه الخدمة تتمتع 
ــف  ملختل ــة  الالزم ــات  الضمان ــة  بكاف
ــة  والخصوصي ــة  وبالرسي ــراف  األط
أن  ــا  مبين  .. ــة  عالي ــة  بدرج ــان  واألم
ــزي اليمني  ــك املرك ــدار البن ــدم إص ع
ــبب  للرتاخيص الالزم للخدمة هو الس

الوحيد يف عدم إطالقها.
ــرية  الكب ــة  باألهمي ــس  املجل ــوه  ون
ــل الظرف  ــة يف ظ ــرشوع خاص ــذا امل له
ــر به  ــذي يم ــدي ال ــادي والنق االقتص
ــق العمل  ــود فري ــا جه ــن .. مثمن الوط
الوطني بقيادة وزير االتصاالت وتقنية 
ــفر النمري، يف  ــات املهندس مس املعلوم
ــوي واآللية  ــرشوع الحي ــذا امل ــاز ه إنج
املتطورة املعتمدة لتقديم هذه الخدمة.
ــوزراء رضورة إصدار  وأكد مجلس ال
البنك املركزي اليمني للرتخيص الالزم 
لتدشني هذه الخدمة النوعية عرب بنك 
ــاك  ــي "ك ــي الزراع ــليف التعاون التس

بنك" ورسعة االستفادة منها .
ــات  ــوزارات والهيئ ــع ال ــه جمي ووج
ــاء أية  ــدم إعط ــزام بع ــة االلت الحكومي
ــع  الدف ــات  خدم ــس  لنف ــص  تراخي
ــىل  ع ــول  الحص ــد  بع إال  ــي  االلكرتون
ــك  البن ــل  قب ــن  م ــة  الفني ــح  التصاري

املركزي اليمني.
ــرة نائب رئيس  وناقش املجلس مذك
ــاع حول  ــؤون األمن والدف ــوزراء لش ال
ــجون االحتياطية واملؤقتة  أوضاع الس
وما تواجهه من صعوبات بسبب الشح 
ــات املالية الالزمة  الشديد يف املخصص

إليواء نزالئها من املساجني.
ــوء مناقشته  ــس عىل ض ــر املجل وأق
ــب  املناس ــغ  املبل ــاد  اعتم ــرة  للمذك

ــىل القيام  ــجون ع الذي يعني هذه الس
بواجباتها اإليوائية تجاه النزالء.

واستمع مجلس الوزراء يف اجتماعه 
ــوزراء لشئوِن  ــر نائب رئيس ال إىل تقري
األمن والدفاع، عن األوضاع يف جبهات 
ــعودي  ــف العدوان الس ــة تحال مواجه
ــي ومرتزقته وفيما وراء الحدود  اإلمارات

ومستجداتها.
ــال الجيش  ــر أن رج ــح التقري وأوض
ــة واملتطوعني  ــن واللجان الشعبي واألم
ــل يواصلون بطوالتهم  ــن أبناء القبائ م
الكبرية عىل  ــم  األسطورية وانتصاراته
تحالف العدوان ومرتزقته يف الجبهات 

سيما الساحل الغربي .
ــن  الوط ــان  فرس أن  ــر  التقري ــد  وأك
ــب  ــاد الشع ــل وإسن ــوا بفض استطاع
ــم  عملياته ــة  مواصل ــن  م ــي  اليمن
ــة وإحراز مكاسب  الهجومية والدفاعي
ــات الداخلية بل  ــس يف الجبه كبرية لي
والخارجية وتحديدا جيزان التي حقق 
فيها الجيش واللجان الشعبية مؤخرا 

انتصارات باهرة.
العالية  ــات  ــروح واملعنوي بال وأشاد 
ــن  الوط ــال  ألبط ــة  الصلب ــة  والعزيم
ــاض  ــن حي ــون ع ــم يدافع ــرار وه األح
ــة جميع  ــوخ وكرام ــم وعزة وشم وطنه

اليمنيني.  
إىل  ــوزراء  ال ــس  مجل ــع  استم ــا  كم
ــن  ع ــة  الداخلي ــر  وزي ــب  نائ ــر  تقري
ــي شهدتها عدد  ــاع املؤسفة الت األوض
ــع األسبوع  ــة مطل ــاء العاصم من أحي
ــورة الجياع ..  ــمى ث الجاري تحت مس
ــل الذي  ــذا العم ــات ه موضحا مالبس
ــبق له من قبل تحالف  تم الرتتيب املس
ــدف  ــل به ــه يف الداخ ــدوان وعمالئ الع
ــرار والتالحم  ــن األمن واالستق النيل م

الداخيل.
ــة  ــزة األمني ــر أن األجه ــد التقري وأك
ــؤولية وطنية عالية تجاه  تعاملت بمس

ــي واملتورطني فيه  ــذا العمل التخريب ه
ــرار واملمتلكات  ــن واالستق ــون األم وص
ــة وسكينة املجتمع من  العامة والخاص
ــوزارة ومختلف  ــا إىل أن ال ــاره .. الفت آث
ــون يف جهودهم  ــزة األمنية ماض األجه
ــة املعادية  ــف األنشط ــة مختل ملكافح
ــات  املخطط ــف  ملختل ــدي  والتص
ــيل  ــن الداخ ــن األم ــل م ــاعية للني الس
ــة  وحماي ــة  اإلجرامي ــال  األعم ــة  وكاف

املجتمع وسكينته من أثارها.
ــه  إشادت ــوزراء  ال ــس  مجل ــدد  وج
ــان  واللج ــن  واألم ــش  الجي ــال  برج
ــا يجرتحونه  ــني وم ــة واملتطوع الشعبي
ــل  أج ــن  م ــيمة  جس ــات  تضحي ــن  م
ــة  كاف أن  ــداً  مؤك  .. ــم  وأمته ــم  وطنه
ــل  ــرون بك ــرار ينظ ــن األح ــاء الوط أبن
ــذه التضحيات  ــر لكل ه ــالل وتقدي إج
ــادرة يف ميادين الرشف  ــوالت الن والبط
ــف الرش  ــون تحال ــم يواجه ــزة وه والع
السعودي الباغي ومرتزقته ويفخرون 
ــارات رغم  ــه من انتص ــل ما يحققون بك
ــليحية  الفارق الكبري يف الجوانب التس

واللوجستية واإلمدادية.
ولفت إىل أن حكومة اإلنقاذ الوطني 
ومعها كافة أبناء الوطن سيظلون عىل 
ــات وأبطالها  ــم يف إسناد الجبه عهده
ــه املوعود  ــل نرص الل ــني حتى ني امليام

لعباده املستضعفني .
ــىل الروح  ــس الوزراء ع ــى مجل وأثن
ــة  الداخلي ــوزارة  ل ــة  العالي ــة  الوطني
ــؤول  ــة وتعاملها املس ــزة األمني واألجه
ــذي  ــي ال ــل التخريب ــذا العم ــاه ه تج
ــدوان وعمالئه يف  ــه الع ــط ورتب ل خط

الداخل .
ــة عىل التحيل  وحث األجهزة األمني
ــى تؤدي وجباتها  باليقظة الدائمة وه
ــيل  الداخ ــن  ــون األم ــيمة يف ص الجس
ــة  التخريبي ــات  املخطط ــة  ومواجه
ــن  األم ــواء  أج ــري  لتعك ــة  واإلجرامي
ــة  ــده العاصم ــذي تشه ــرار ال واالستق
ــات والنيل من  ــاء وبقية املحافظ صنع

سكينة املجتمع وسالمته .
ــي  ــوزراء إىل سع ــس ال ــار مجل وأش
ــدوان ومرتزقته وبمختلف الوسائل  الع
ــض لهم  ــي املناه ــم الوطن رضب التالح
ــد أجنبي عىل أي  ــض ألي تواج والراف
ــن اليمني الكبري  ــن أجزاء الوط جزء م
ــا إىل أهمية وعي جميع اليمنيني  .. الفت
ــة  والتدمريي ــة  التخريبي ــاد  باألبع
ــتهدف  ــي تس ــدوان الت ــات الع ملخطط

أمنهم واستقرارهم وسالمة وطنهم.
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ــىل سلطان  ــيايس األع ــو املجلس الس زار عض
ــة العليا محمد  ــس اللجنة الثوري ــامعي ورئي الس
ــيل الحوثي، أمس أرسة الشهيد الرئيس إبراهيم  ع
ــن مع  ــاء بالتزام ــه بصنع ــك بمنزل ــدي وذل الحم

ذكرى استشهاده.
ــر  وزي ــا  فيه ــا  رافقهم ــي  الت ــارة  الزي ــالل  وخ
ــاوري  امل ــم  عبدالحكي ــن  الرك ــواء  الل ــة  الداخلي
ــرش ورئيس هيئة  ــواب عبده ب ــو مجلس الن وعض
ــواء عبدالله يحيى  ــكرية الل ــارات العس االستخب
ــر دائرة  ــايل ومدي ــد القه ــخ مجاه ــم والشي الحاك
ــع.. نقل  ــى رسي ــد يحي ــوي العمي ــه املعن التوجي
السامعي ألرسة الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي 
ــيايس  ــورة ورئيس املجلس الس ــد الث ــات قائ تحي

األعىل وأعضاء املجلس.
وأكد عضو املجلس السيايس األعىل السامعي 
ــد إبراهيم الحمدي يحتل مكانة خاصة  أن الشهي
ــالف مشاربهم وذكراه  ــوب اليمنيني عىل اخت يف قل
ــة أبناء  ــوس كاف ــدان ونف ــارضة يف وج ــرة ح العط

اليمن.
ــارة ألرسة الشهيد هي  ــذه الزي ــار إىل أن ه وأش
ــا إىل أن الحقائق  ــب يمكن تقديمه .. الفت أقل واج
ــا جريمة  ــف أرسار وخفاي ــا لتكش ــح قريب ستتض
ــل اغتياله  ــذي مث ــدي ال ــس الحم ــال الرئي اغتي

إجهاضا ملرشوع الدولة اليمنية الحديثة.

كما أكد السامعي أن الشهيد إبراهيم الحمدي 
ــا  ــي أرساه ــة الت ــه الوطني ــارضا بقيم ــل ح سيظ

وجسدها عىل الواقع وأضحت قدوة لألجيال.
ــة الثورية العليا إىل أن  فيما أشار رئيس اللجن
الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي يحظى بتقدير 
ــربا عن أسمى  ــب اليمني .. مع ــع أبناء الشع جمي
ــتحق كل  ــي الوفاء والتقدير ألرسته التي تس معان

التقدير واالحرتام.
ــة  للحري ــواق  ت ــي  اليمن ــب  الشع أن  ــح  وأوض
ــة ويرفض الذل .. الفتا إىل أن املعركة اليوم  والكرام
ــم ومواجهة املعتدين من  ــي من أجل رفض الظل ه

قوى االستكبار العاملي.
ــعودي الذي يقود تحالف  ــد أن النظام الس وأك

العدوان عىل اليمن هو وراء كل ما حصل يف اليمن 
من أحداث ومآس.

ــرق إىل بعض الشواهد  ــالل الزيارة التط وتم خ
ــعودي  ــة والوثائق التي تؤكد أن النظام الس واألدل
ــم الحمدي عرب  ــال الرئيس إبراهي ــان وراء اغتي ك

أدواته يف الداخل.
ــدي أخ  ــد الحم ــايض محم ــرب الق ــد ع ــذا وق ه
ــن، عن  ــال الزائري ــان يف استقب ــذي ك ــد ال الشهي
ــتعرضا بعض  ــص امتنانه لهذه الزيارة .. مس خال
ــق من كان  ــد التي توضح حقائ ــف والشواه املواق
يقف وراء اغتيال أخيه الرئيس إبراهيم الحمدي.
رافقهم خالل الزيارة نائب مدير دائرة التوجيه 

املعنوي عبدالله بن عامر.
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ــاء  والخطب ــاء  العلم أن  ــىل  ع ــدا  مؤك  
ــدف األول للتحالف  ــون اله ــن سيكون واملرشدي
ــالل اغتيالهم  ــال  احتالل الحديدة من خ يف ح
ــري دليل ما يحدث  ــم والتنكيل بهم وخ وتعذيبه
ــذا  ــاء،  له ــاء والخطب ــل للعلم ــن قت ــدن م يف ع
ــام بدورهم  ــاء والخطباء القي ــىل العلم يجب ع
ــدوان  ــدي للع ــة التص ــع بأهمي ــة املجتم بتوعي
ــة ودحر العدوان ومرتزقته  والدفاع عن املحافظ
ــال الجيش  ــريا اىل ان رج ــة..  مش ــن املحافظ م
ــل   والقبائ ــة  تهام ــاء  وأبن ــة  الشعبي ــان  واللج
ــدون  ــارات ويكب ــن االنتص ــد م ــون العدي يحقق
ــا ويف كل جبهات  ــائر فادحة يومي العدوان خس
ــاحل الغربي  الذي  ــال وخاصة جبهة الس القت
ــدوان ومرتزقته   ــف الع ــربة لتحال ــول اىل مق تح
ــكرية هائلة  رغم ما يمتلكونه من إمكانيات عس

وحديثة.
ــن جانبهم أشار  مدير عام مكتب األوقاف  م
ــي  ــل الهطف ــه وفيص ــان الفقي ــاد سليم واإلرش
ــن العلماء  ــر األوقاف وعيىس بحر ع نائب مدي
ــؤولية   ــاء واملرشدين  إىل األهمية واملس والخطب
ــاء  والخطب ــاء  العلم ــا  يتحمله ــي  الت ــرية  الكب
ــالل تطبيق  ــاه املجتمع  من خ ــدون  تج واملرش
ــه  الكريمة يف   ــه  كتاب بالله وآيات ــا يحثنا علي م
ــىل بالدنا منذ أكرث  ــتمر ع مواجهة العدوان املس
ــم املتحدة  ــط صمت االم ــالث سنوات وس من ث
ودول العالم. . مشريين اىل رضورة قيام العلماء 
ــة الناس باملحافظة   وخطباء واملرشدين بتوعي
بأهمية الصمود والتوجه اىل الجبهات والجهاد 
ــدي  ــة والتص ــن املحافظ ــاع ع ــل  الدف ــن أج م

للعدوان ودحره. 
ويف اختتام اللقاء أصدر العلماء والخطباء 
ــه أن الشعب اليمني  ــاً أكدوا في واملرشدين بيان
صامد ومستبسل يف مواجهة العدوان يف الدفاع 
عن أرضة  وعرضه مهما طال أمد الحرب ومهما 
ــىل إيمانه  ــداً ع ــدوان معتم ــب الع ــت اسالي كان

ــوى العدوان.  وأشار  ــه وبنرصه املؤزر عىل ق بالل
ــدوان  ــة للع ــب الخسيس ــان اىل ان االسالي البي
ــون فيها إىل  ــة التي يهدف ــم االقتصادي يف حربه
ــب اليمني العزيز  ــع وابادة الشع تركيع وتجوي
ــوداً وتحديا يف وجه  ــا اال إرصارا وصم لن تزيدن
ــدوان وغطرسته كوننا شعباً ال يركع وال  هذا الع
ــوت فداء  ــا بكرامة أو نم ــلم "اما ان نحي يستس

للوطن". 
ــب اليمني  ــاء الشع ــة أبن ــان كاف ــا البي ودع
االحرار إىل مزيد من الصمود والتماسك يف وجه 
ــدوان ولن يتم  ــرس هذا الع ــدوان حتى يتم ك الع
ــا يف وجهه حتى هزيمته التي  ذلك إال بصمودن

باتت قريبة بإذن الله. 
وحث البيان كافة فئات الشعب اليمني عىل 
ــاء يف الخطاب  ــرك واالستجابة لكل ما ج التح
ــدر  ــك  ب ــيد عبداملل ــورة الس ــد الث ــري لقائ االخ
ــه إلنهاء والخروج  ــن الحوثي كل من موقع الدي
ــا اىل املزيد  ــة، كما دع ــوط االقتصادي من الضغ
ــال والرجال حتى هزيمة  ــن رفد الجبهات بامل م
ــه وتعاىل.  ــه سبحان ــون الل ــرة بع ــدوان املنك الع
ــني  يف الحديدة ومختلف  كما دعا البيان املزرع
ــي  الزراع ــب  بالجان ــام  ــات إىل االهتم املحافظ
ــي وان هذا واجب ديني  ــق االكتفاء الذات لتحقي
ووطني للتخفيف من األعباء االقتصادية التي 
ــاء شعبنا  ــدوان والحصار عىل أبن ــا الع يفرضه

اليمني املجاهد.
وادان واستنكر البيان ما يتعرض له العلماء 
ــة  ــة املحتل ــات الجنوبي ــاء يف املحافظ والخطب
ــات من قبل دول تحالف  من اغتياالت ومضايق
العدوان، داعياً إىل التحرك يف وجه هؤالء الغزاة 
ــع بخطورتهم  ــق وتوعية املجتم ــدع بالح والص
عىل العلماء والخطباء والشعب اليمني بشكل 

عام.
5 شهداء باستهداف طريان

ــريان  ــدة أن ط ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض

ــة بركان  ــارات عىل منطق ــن ثالث غ ــدوان ش الع
ــة رازح الحدودية، ما أدى إىل استشهاد  بمديري
ــط العام ما  ــر، وتدمري الخ ــة آخ ــن وإصاب مواط

تسبب يف انقطاع وتوقف حركة املرور فيه.
ــدوان  الع ــريان  ط أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــة مران  ــق العام بمنطق ــارة الطري ــدف بغ استه
ــاً أرضاراً فيه ويف منازل  بمديرية حيدان، مخلف

املواطنني املجاورة.
الجزائية تقضي

ــام أن املتهم خالل الفرتة  وتضمن قرار االته
ــى 17 /9 /2017م انضم  ــن 1/1/2015م وحت م
ــم القتال  ــدوان وشاركه ــوف مرتزقة الع إىل صف
ــة يف محافظتي  ــش واللجان الشعبي ــد الجي ض

تعز والبيضاء.
ــة للمتهم عددا من التهم من  ووجهت النياب
ــن الضباط والجنود  ــا القتل العمد لعدد م بينه
واملدنيني يف عدن وتعز, وتشكيله مع آخرين من 
ــلحة للقيام  ــارص تنظيم داعش عصابة مس عن
ــة يف محافظات تعز  ــة وإجرامي ــال إرهابي بأعم

وعدن والبيضاء .
ــام إىل أن العصابة قامت  ــرار االته ــار ق وأش
ــي  الكريم ــة  ــل رصاف ــام مح ــة واقتح بمهاجم
ــال, ومبالغ  ــغ 800 مليون ري ــب مبل ــز ونه يف تع
ــا هاجمت بنك  ــة, كم ــة األجنبي ــرى بالعمل أخ
ــل أحد أفراد  ــج عن ذلك قت ــأ اإلسالمي ونت سب

الحراسة وجرح آخر.
ــة  تهم ــم  املته إىل  ــاء  االدع ــل  ممث ــه  ووج
ــن األشخاص  ــة واختطاف وقتل عدد م الحراب
ــا لصالح تنظيم  ــارات وبيعه ــة خمس سي ورسق
داعش, كما وجه إىل املتهم تهمة حيازة 20 كجم 
من مادة " تي ان تي " املتفجرة لتنفيذ عمليات 

إجرامية يف أمانة العاصمة.
عملية مشرتكة

ــش  بالجي ــة  الهندس ــدة  وح ــرت  دم ــا  كم

واللجان الشعبية أمس آلية محملة باملرتزقة يف 
مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية 
(سبأ) مرصع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان 
ــة  ــة يف منطق ــوة ناسف ــم بعب ــداف آليته باسته

املهاشمة بمديرية خب والشعف.
ــس  أم ــة  الشعبي ــان  واللج ــش  الجي ــذ  ونف
عملية هجومية عىل موقعني ملرتزقة العدوان يف 

أطراف حريب نهم غرب مأرب.
وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية 
(سبأ) مرصع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان 
إثر عملية هجومية عىل مواقعهم بحريب نهم.

وأشار املصدر إىل أن العملية تمت بالتزامن 
ــارس  ــات ومت ــي لتحصين ــط مدفع ــع تمشي م

املرتزقة.
ــان الشعبية أمس  ــش واللج ــذ الجي كما نف
ــع مرتزقة العدوان يف  ــة هجومية عىل مواق عملي

مفرق الوازعية بمحافظة تعز.
ــاء  ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
ــىل  ــة ع ــة الهجومي ــأ) أن العملي ــة (سب اليمني
ــائر  مواقع املرتزقة بمفرق الوازعية خلفت خس

يف صفوفهم.
ولقي عدد من الجنود السعوديني مرصعهم 
ــن الجيش  ــة لوحدات م ــة هجومي ــس بعملي أم

واللجان الشعبية بقطاع جيزان .
ــكري بجيزان (سبأ) أن  وأوضح مصدر عس
وحدات من الجيش واللجان الشعبية هاجمت 
ــة جيزان  ــل قيس قبال ــعودي يف جب العدو الس
ــذي كان قد  ــكري ال وطهرت موقع أمثهرة العس

تمركز فيه جنود العدو السعودي .
ــد املصدر مرصع وجرح عدد من الجنود  وأك

السعوديني خالل العملية الهجومية.
ــدر أن القوة الصاروخية للجيش  وذكر املص
ــي زلزال1  ــت صاروخ ــة أطلق ــان الشعبي واللج
ــعوديني ومرتزقتهم  ــات للجنود الس عىل تجمع

جنوب الخوبة .


