
0202أخبار وتقارير

ريمة – سبأ
ــارس  ف ــة  ريم ــظ  محاف ــن  دش  
ــل  وكي ــه  ومع ــس  أم ــاري  الحب
املحافظة محمد عبده مراد عملية 
ــتحقات حاالت الضمان  رصف مس
االجتماعي لـ 35 ألف حالة مقدمة 
من منظمة اليونيسف بالتعاون مع 
ــة االجتماعية  فرع صندوق الرعاي

وبنك األمل وكاك بنك.
ــع  استم ــني  التدش ــالل  وخ
املحافظ الحباري من القائمني إىل 
ــة يف رصف  ــن اآللية املتبع رشح ع
ــاالت  للح ــة  النقدي ــاعدات  املس
ــتهدفة وكذا الصعوبات التي  املس

تواجه عملية الرصف.
ــث محافظ ريمة املختصني  وح
ــا  بم ــود  الجه ــة  مضاعف ــىل  ع
ــالم  ــن است ــتفيدين م ــن املس يمك
ــاعداتهم املالية للتخفيف من  مس
ــة  املرحل يف  ــة  املعيشي ــم  معاناته
الراهنة التي يمر بها الوطن جراء 

العدوان والحصار.
ــام صندوق  ــر ع ــا أكد مدي فيم
الرعاية االجتماعي بريمة سفيان 
ــتحقات  زايد أن تدشني رصف مس
ــي  االجتماع ــان  الضم ــاالت  ح
ــاة  معان ــن  م ــف  للتخفي ــدف  ته
ــاع  األوض ــراء  ج ــتفيدين  املس

الراهنة.
وبني أن صندوق الرعاية اعتمد 
35 ألف حالة بإجمايل 500 مليون 
ــرشوط  ال ــق  وف ــال  ري ــف  أل و53 
ــىل  ع ــتفيدين  للمس ــتوفاة  املس
ــات  واملديري ــة  املحافظ ــتوى  مس

ــة الثالثة منذ  ــذه املرحل ــرب ه وتعت
بداية العدوان.

ــة اخرى ناقش محافظ  من جه
ــارس الحباري خالل لقائه  ريمة ف
ــاء  ــان ووجه ــخ واعي ــس مشائ أم
ــال  أعم ــري  س ــلفية  الس ــة  مديري
التحشيد والتعبئة بمناطق وعزل 

املديرية .
ــذي ضم وكييل  ــش اللقاء ال ناق
ــراد  م ــده  عب ــد  محم ــة  املحافظ
ــل محافظة  ــد ووكي ــد الوس ومحم
ــاف ورئيس  ــت العزي سج املحوي
ــة  االجتماعي ــؤون  الش ــة  لجن
ــة  باملحافظ ــيل  املح ــس  للمجل
ــب املتصلة  ــع الجوان ــل روب جمي
ــة  املجتمعي ــة  التوعي ــز  بتعزي
ــف  بمختل ــدوان  للع ــدي  والتص

الجوانب.
ــرص  ــة الح ــاء أهمي ــد اللق وأك
ــة  الوطني ــدة  الوح ــز  تعزي ــىل  ع
ــي  االجتماع ــيج  النس ــك  وتماس

ــو  ــه نح ــات والتوج ــذ الخالف ونب
ــتهدف  ــدو الحقيقي الذي يس الع
ــاء  استثن دون  ــي  اليمن ــب  الشع
ــني  ب ــي  جماع ــل  بشك ــل  والعم
ــد  ــة للتحشي ــادات املجتمعي القي

ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.
ــار محافظ ريمة  ــاء أش ويف اللق
ــود يف  ــة الجه ــة مضاعف إىل أهمي
ــة املجتمع  ــد وتوعي سبيل الحش
ــدا  مشي  .. ــدوان  الع ــرات  بمؤام
ــة  املجتمعي ــادات  القي ــود  بجه
بمديرية السلفية يف رفد الجبهات 

بالرجال والعتاد.
ــرار  استم ــة  أهمي إىل  ــت  ولف
ــيري  وتس ــد  والتحشي ــاءات  اللق
ــات خاصة  ــم للجبه ــل الدع قواف
ــا  الغربي..حاث ــاحل  الس ــة  جبه
ــام الفاعل يف  ــع عىل اإلسه الجمي
ــد والتعبئة  ــط الحش إنجاح خط
وبما يعزز من الصمود يف مواجهة 

العدوان .

مناقشة أعمال التحشيد والتعبئة بمديرية السلفيةمناقشة أعمال التحشيد والتعبئة بمديرية السلفية
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حجة /سبأ
ــكان  والس ــة  العام ــة  الصح ــر  وزي ــد  تفق
ــتشفى  الدكتور طه املتوكل سري العمل بمس
ــرق  املح ــريان  خ يف  ــان  وس ــارس  ي ــد  الشهي

بمحافظة حجة.
ــتوى  ــىل مس ــل ع ــور املتوك ــع الدكت واطل
ــة  املقدم ــة  والعالجي ــة  الطبي ــات  الخدم
ــري  س ــه  تواج ــي  الت ــات  والصعوب ــرىض  للم
ــتشفى، ووجه إدارة املستشفى  العمل باملس
ــود يف سبيل تقديم خدمات  بمضاعفة الجه

طبية أفضل للمواطنني.
ــالل زيارته  ــة خ ــر الصح ــع وزي ــا اطل كم
ــي  الصح ــع  الوض ــىل  ع ــم  أسل ــتشفى  ملس
ــاني املتدهور خاصة مع ارتفاع معدل  واإلنس
حاالت سوء التغذية عند األطفال، ومستوى 

الخدمات الصحية والتغذوية املقدمة لهم.
ــم الرعاية  ــني برسعة تقدي ــه املختص ووج

ــة صحية  ــدارك مأساة مجتمعي ــال لت لألطف
ــوء  بس ــم  إصابته ــة  نتيج ــم  أسل ــة  بمديري
ــه بإنشاء  ــاد الوخيم .. كما وج ــة الح التغذي
ــة وتوفري األجهزة  ــز ملعالجة سوء التغذي مرك
ــتشفى ليقوم بدوره يف تقديم  واملعدات للمس

خدمات أفضل للمواطنني.
ــاك طفًال من  ــر الصحة أن هن وأوضح وزي
ــة من  ــا دون الخامس ــال م ــة أطف ــل ثالث أص
ــوء التغذية جراء  العمر باليمن مصابون بس
ــة  ــاك ثماني ــا أن هن ــار، كم ــدوان والحص الع
ــون بفقر الدم  ــعة مصاب أطفال من أصل تس
وحوايل مليون ومائتني امرأة يف سن اإلنجاب 
ــة وهناك  ــوء التغذي ــة بس ــة مصاب أو متزوج
ــبب  ــل يف كل 15 دقيقة يموتون بس أيضا طف

االلتهابات وعدم وجود األدوية.
ــن األمل يف أن  ــور املتوكل ع ــرب الدكت وأع
ــانية رؤية  ــة اإلنس ــات الدولي ــون للمنظم يك

ــة متكاملة ودائمة يتم فيها استهداف  عالجي
األطفال والنساء قبل اإلصابة بأمراض سوء 
ــد عالجهم من  ــد إصابتهم وبع ــة وعن التغذي

سوء التغذية بما يضمن عودة املرض.
ــري البيئة  ــىل توف ــوزارة ع ــرص ال ــد ح وأك
ــة  ــراض خاص ــار األم ــدم انتش ــة لع املناسب

الكولريا وأيضا توفري األدوية الخاصة لها .
ولفت إىل أن التحديات التي تواجه اليمن 
ــدوان والحصار وما  هي نتيجة الستمرار الع
ــم عنها من انتشار ألمراض سوء التغذية  نج

وتلوث املياه وزيادة حاالت الفقر باملنطقة.
ــة  العام ــة  الصح ــر  وزي ــع  اطل ــك،  ذل إىل 
ــني  النازح ــم  ملخي ــه  زيارت ــالل  خ ــكان  والس
ــني والخدمات  ــىل أوضاع النازح باملديرية ع

املقدمة لهم وقدم لهم مبالغ مالية.
ــكان  ــر الصحة العامة والس كما تفقد وزي
ــتشفى عبس بحجة، اطلع خاللها عىل  مس
ــابقة  ــزام بتنفيذ التوجيهات الس ــدى االلت م
املتضمنة ترفيع املستشفى من ريفي إىل عام 
ــن قبل منظمة  ــال التي تم تنفيذها م واألعم

أطباء بال حدود األسبانية يف هذا السياق.
ــاز أعمال التوسعة  وشدد عىل رسعة إنج
ــتشفى وتقديم  ــر األداء يف املس بهدف تطوي
ــة الجرحى،  ــرىض ورعاي ــات أفضل للم خدم

نظراً لكثافة السكان باملنطقة.
ــام الصحة  ــارة مدير ع ــالل الزي ــه خ رافق
ــد جحاف  ــور محم ــل الدكت ــة للطف التكاملي
ــوزارة الدكتور عيل  ــر عام التخطيط بال ومدي
ــة باملحافظة  ــب الصح ــر مكت ــاف ومدي جح

إبراهيم األشول.

وزير الصحة يتفقد مستشفيي خيران المحرق وأسلم وزير الصحة يتفقد مستشفيي خيران المحرق وأسلم 
بحجة ويوجه بإنشاء مركز معالجة سوء التغذيةبحجة ويوجه بإنشاء مركز معالجة سوء التغذية

صنعاء/ سبأ
ــري  معاي ــة  لجن ــت  واصل
ــة  لعضوي ــني  املرتشح ــار  اختي
العليا ملكافحة  الوطنية  الهيئة 
ــن اللجنة  ــاد واملنبثقة ع الفس
ــس  أم ــا  اجتماعه ــة  اإلرشافي
ــني  حس ــور  الدكت ــة  برئاس
عبدالله العمري عضو مجلس 

الشورى رئيس اللجنة.
ــة  ملناقش ــاع  االجتم ــرس  ك
ــاط اللجنة  ــام ونش ــر مه تقري
ــة وتنفيذاً  ــرتة املاضي خالل الف
ــة املعايري  ــام املوكلة للجن للمه
ــواردة  ــني ال ــار املرتشح يف اختي
يف وثيقة الضوابط واإلجراءات 

التي أقرتها اللجنة اإلرشافية.
ــور  ــوه الدكت ــاع ن ويف االجتم
ــود أعضاء لجنة  العمري بجه
ــني  املرتشح ــار  اختي ــري  معاي
ــة الهيئة يف ضوء املهام  لعضوي

املوكلة إليهم.
ولفت العمري إىل أن اللجنة 
ــدت  عق ــا  أعضائه ــل  بكام
ــة  ــة سبع ــرتة املاضي ــالل الف خ
ــا  خالله ــرت  أق ــات،  اجتماع
املعايري الفنية لتطبيق الرشوط 
ــد إجراء  ــة كثوابت عن القانوني
ــني املتقدمني لشغل  االختيار ب

عضوية الهيئة.
ــه باإلضافة إىل  ــار إىل أن وأش

ــة التنفيذية  ذلك تم إقرار اآللي
ــري اختيار  إلجراء تطبيق معاي
ــة،  الهيئ ــة  ــني لعضوي املرتشح
ــة اختيار املرشحني  واقرتاح آلي
الثالثني والذين سيتم تقديمهم 
إىل مجلس النواب وفقاً للمادة 
التاسعة من القانون رقم (39) 

لسنة 2006م.
ــة  اللجن ــر  تقري ــن  وثم
ــال رئيس  ــم بأعم ــود القائ جه
ــد  محم ــورى  الش ــس  مجل
ــني العيدروس يف متابعته  حس
املستمرة لعمل ونشاط اللجنة 

وتسهيل مهامها.

 لجنة معايير اختيار المترشحين لعضوية  لجنة معايير اختيار المترشحين لعضوية 
هيئة مكافحة الفساد تواصل اجتماعاتهاهيئة مكافحة الفساد تواصل اجتماعاتها

صنعاء/ سبأ
ــة  بأمان ــورة  الث ــة  مديري ــت  نظم
ــاً ثقافياً تعبوياً  العاصمة أمس مهرجان
ــاة عاش  ــن أحب الحي ــت شعار " م تح
ــة حمود  ــور أمني العاصم ــال" بحض ذلي

ُعباد .
ــني العاصمة  ــالل املهرجان أكد أم وخ
ــع  الجمي ــار  استشع ــة  أهمي ــىل  ع
للمسؤولية إزاء ما يتعرض له الوطن من 

عدوان استهدف كل مقومات الحياة.
ــة االستمرار يف  وحث عباد عىل أهمي
التحشيد لرفد الجبهات بالرجال واملال 
ــن الوطن  ــا ع ــدوان دفاع ــدي للع للتص

وأمنه واستقراره.

الشعب  ــات  ــود وتضحي وأشاد بصم
ــدوان والتصدي  ــي يف مواجهة الع اليمن

للمؤامرات التي تستهدف الوطن.
ــس الشورى  ــن عضو مجل ــدوره ثم ب
ــد املداني دور قيادة وأبناء ومشائخ  خال
ــد  رف يف  ــة  املديري ــال  وعق ــاء  ووجه

الجبهات بالرجال واملال والعتاد .
وأشاد بمستوى تنظيم هذه الفعالية 
ــة استمرار  ــريا إىل أهمي ــة ..مش التعبوي
ــم  ودع ــات  الفعالي ــذه  ه ــل  مث ــم  تنظي
ــان الشعبية املرابطني يف  الجيش واللج

جبهات الرشف والبطولة.
ــاد وكيل أمانة العاصمة عيل  فيما أش
السقاف بتفاعل أبناء ومشايخ ووجهاء 

ــل الدعم  ــيري قواف ــة الثورة يف تس مديري
ــني يف الجبهات الذين  والرجال للمرابط

يسطرون أروع املالحم البطولية.
ــة  املديري ــاء  أبن ــف  مواق ــن  وثم
واستعدادهم لبذل املزيد من التضحيات 
ــال واملال.. مؤكدا  ــد الجبهات بالرج ورف
عىل أهمية استمرار التحشيد والتعبئة.
ــن أمانة  ــادات م ــان قي ــرض املهرج ح
ــة الثورة محمد  ــة ومدير مديري العاصم
ــيل املديرية الدكتور  الدرواني وأمني مح
عصام القائفي وأعضاء املجلس املحيل 
ــخ والعقال  ــذي واملشاي ــب التنفي واملكت

والوجهاء والشخصيات االجتماعية.

مهرجان ثقافي تعبوي بأمانة العاصمةمهرجان ثقافي تعبوي بأمانة العاصمة

عباد يحث على االستمرار في التحشيد لرفد الجبهات والتصدي للعدوان ومخططاتهعباد يحث على االستمرار في التحشيد لرفد الجبهات والتصدي للعدوان ومخططاته

صنعاء - سبأ
ــس  ــي رئي ــيل الراع ــى ع ــن األخ يحي دش
ــج  الربنام ــاء  بصنع ــس  أم ــواب  الن ــس  مجل
ــتقل  ــاب اليمن املس ــة شب ــي لحكوم التدريب
ــم يف  والنظ ــات  املعلوم ــرة  دائ ــذه  تنف ــذي  ال

مجلس النواب.
ــي وإعالن  ــج التدريب ــني الربنام   ويف تدش
ــي لحكومة شباب  ــي الرسم ــع االلكرتون املوق
ــة  بتجرب ــي،  الراع ــاد  أش ــتقل  املس ــن  اليم

الشباب املستقل ,متمنياً لهم مستقبًال زاهراً.
ــود  الجه ــع  جمي ــف  تكات رضورة  ــد  وأك  
ــة املخلصة للنهوض بالوطن والبحث  الوطني
ــاء معاناة اليمنيني  ــن الحلول الكفيلة بإنه ع

يف ظل استمرار العدوان وحصاره الجائر.
ــاعد ملجلس  ــام املس ــد األمني الع ــا أك فيم
ــاوي أهمية تأهيل  ــد الخ ــواب أحمد محم الن
ــارات  امله ــابهم  وإكس ــتقبل  املس ــاب  شب
ــم  ــاالت باعتباره ــف املج ــدرات يف مختل والق

ــتقبل ، مشيداً بتجربة  جيل اليوم وقادة املس
ــدأت يف العام 2006م  ــة الشباب التي ب حكوم

كتجربة فريدة يف املنطقة العربية .
ــرة املعلومات  ــن جانبه أوضح رئيس دائ  م
والنظم يف مجلس النواب محمد عبد الوهاب 
ــدف إىل  ــي يه التدريب ــج  الربنام ــان أن  جغم
تأهيل الشباب يف مختلف الجوانب الحياتية 
ــاعدهم  ــابهم الخربات الالزمة التي تس وإكس
ــا يمكنهم من تطوير  ــاوز الصعاب و بم يف تج

ــرؤى واألفكار كل يف مجال  القدرات وتقديم ال
اختصاصه يف حكومة الظل.

ــة حكومة شباب  ــت رئيس ــن جهتها ثمن م
ــه ، جهود مجلس   ــتقل هناء الفقي اليمن املس
ــج التدريبي ، مشرية  النواب يف إنجاح الربنام
ــشء والشباب واالهتمام  ــة رعاية الن إىل أهمي
ــم وتدريبهم يف مختلف مجاالت  بهم وتأهيله
ــارات الالزمة  ــابهم املعارف وامله الحياة إلكس

ألداء مهامهم.

رئيس مجلس النواب يؤكد على تكاتف الجهود للنهوض رئيس مجلس النواب يؤكد على تكاتف الجهود للنهوض 
بالوطن ومعالجة اآلثار الناجمة عن العدوان والحصاربالوطن ومعالجة اآلثار الناجمة عن العدوان والحصار

دشن البرنامج التدريبي لحكومة شباب اليمن المستقلدشن البرنامج التدريبي لحكومة شباب اليمن المستقل

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

ــاروخ زلزال_2 وعدد  • إطالق ص
ــف املدفعية عىل تجمعات  من قذائ
ــراء البقع  ــة العدوان يف صح مرتزق

قبالة منفذ الخرضاء
• إسقاط طائرة تجسسية تابعة 

للعدوان قبالة منفذ الخرضاء

عسري:
• قصف صاروخي ومدفعي دك 
ــة العدوان  ــات ومواقع مرتزق تجمع

غرب مجازة وقبالة منفذ علب
ــح عيل  ــزق ”صال ــرصع املرت • م
ــمى  ــد ما يس ــروي“ قائ ــر الع ضف
ــة يف اللواء الخامس  الكتيبة الثاني

بجبهة علب

الثالثاء 2 / 10 / 2018م 

الساحل_الغربي:
ــىل مواقع  ــة ع ــة هجومي • عملي

املرتزقة غرب سوق الجبلية 
ــزاة جنوب  ــف للغ ــار زح • انكس
ــىل  قت ــوط  وسق ــا  التحيت ــرب  غ
 5 ــري  وتدم ــم  صفوفه يف  ــى  وجرح
ــكرية بعبوات  ــة عس ــات وجراف آلي

ناسفة
ــام  واغتن ــني  مدرعت ــاب  إعط  •
ــن  ــدد م ــة وأرس ع ــة متنوع أسلح

املرتزقة غرب التحيتا 
ــات للمرتزقة  ــداف تحرك • استه
ــف املدفعية  ــوب كيلو 16 بقذائ جن

وإصابات مبارشة
ــة دمرت آليتني  • وحدة الهندس
ــة يف التيحتا  ــزاة بعبوات ناسف للغ
ــىل  ــان ع ــن ك ــة م ــرصع وإصاب وم

متنهما 

تعز:
ــدف  استه ــي  مدفع ــف  قص  •
تجمعات للمرتزقة يف جبهة الصلو
• إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة 
ــدة  ــل وح ــن قب ــة م ــة كالب يف جبه

القناصة

لحج:
ــىل مواقع  ــة ع ــة هجومي • عملي
ــوط قتىل  ــرش وسق ــة يف ك للمرتزق

وجرحى يف صفوفهم

البيضاء:
ــة من  ــزة األمني ــت األجه • تمكن
ــة  ــة يف منطق ــوة ناسف ــك عب تفكي
ــت  ــة كان ــة القرشي ــرصة بمديري ع

مزروعة عىل الخط العام

الجوف:
ــة ومرصع وجرح من  • تدمري آلي
ــوة ناسفة يف صفر  ــىل متنها بعب ع

الحنايا بحام مديرية املتون

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
ــي  صاروخ ــف  وقص ــان  غارت  •
ــة  آهل ــرى  ق ــدف  استه ــي  ومدفع
بالسكان يف مديرية شدا الحدودية
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــكان يف  ــرى آهلة بالس ــدف ق استه

مديريتي منبه ورازح الحدوديتني

حجة:
• غارة عىل مديرية حريان

ــت أرسة مواطن  ــارة استهدف • غ
ــراء بمديرية  ــازح يف منطقة الحم ن
ــاد األب وزوجته  ــتبا واستشه مس

وابنتهما الوحيدة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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وزير الخارجية يهنئ بالعيد الوطني وزير الخارجية يهنئ بالعيد الوطني 
لكل من المانيا وكوريالكل من المانيا وكوريا

صنعاء/سبأ
ــر الخارجية  ــث وزي بع
رشف  ــام  هش ــدس  املهن
ــة  تهنئ ــة  برقي ــه،  عبدالل
ــة أملانيا  ــر خارجي إىل وزي
ــة  ــاس، بمناسب ــو م هايك

اليوم الوطني لبالده.
ــة  برقي ــث  بع ــا  كم
ــر خارجية  تهنئة إىل وزي
ــغ  كان ــا  كوري ــة  جمهوري
كايونغ وا، بمناسبة اليوم 

الوطني.

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

ــاء ومشائخ  ــف الوطنية لعلم ــس املشاط املواق وثمن الرئي
وأبناء محافظة الحديدة يف مختلف املراحل التي وما يمثلونه 

من قلعة صمود تحطمت عليها آمال تحالف العدوان.
ــيايس  ــدي املشاط رئيس املجلس الس ــا التقى األخ مه كم

األعىل أمس الشيخ محمد الغادر.
ــة باستمرار  ــة الجوانب املتعلق ــالل اللقاء مناقش جرى خ
التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات بالرجال والعتاد للتصدي 

للعدوان وإفشال مخططاته.
ــز  تعزي يف  ــاء  والوجه ــخ  املشائ دور  إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
ــذا دورهم يف رفد  ــة الداخلية وك ــاف وتماسك الجبه االصطف
ــد العدوان وما  ــزة والبطولة خاصة يف ظل تصعي ــات الع جبه

يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني.
مجلس النواب  يستمع 

ــق بهذا  ــن املذكرات تتعل ــدد م ــع املجلس إىل ع ــا استم كم
املوضوع من مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة.

ــل للجرس الجوي  ــراءات التشغي ــع املجلس إىل إج واستم
ــل املرىض  ــانية لنق ــة إنس ــاره عملي ــاني بإعتب ــي اإلنس الطب
ــن عالجها داخل  ــن أمراض ال يمك ــني الذين يعانون م اليمني

اليمن إىل املرافق الطبية خارج البالد.
ــيد العمل  ــس نقاشاً عاماً حول أهمية تجس وأجرى املجل
بالالئحة الداخلية املنظمة لعمل املجلس وتكويناته املختلفة 

وأهمية االلتزام بنصوص موادها وأحكامها.
ــراض محرضه  ــته باستع ــد استهل جلس ــان املجلس ق وك
السابق واملوافقة عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت 

القادم بمشيئة الله تعاىل.
ــواب  ــيس الن ــؤون مجل ــة لش ــر الدول ــة وزي ــرض الجلس ح

والشورى الدكتور عيل عبدالله أبو حليقة.
ضبط أكرث من

ــلة  ــة تأتي ضمن سلس ــذه الحمل ــدر إىل أن ه ــار املص وأش
ــدف الحد من  ــة به ــام القادم ــالل األي ــذ خ ــراءات ستتخ إج

تأثريات املضاربة بالعملة التي تحصل يف املناطق املحتلة.
ــن  ــد م ــط للح ــي فق ــراءات ه ــذه اإلج ــدر أن ه ــد املص وأك

ــة املطبوعة  ــو سحب العمل ــل الرئييس ه ــريات وأن الح التأث
مؤخرا من املرتزقة وإعادة تصدير النفط والغاز.

ــىل رأسها أمريكا  ــدر دول تحالف العدوان وع ــل املص وحم
ــعودية وحكومة الفار الهادي كامل املسؤولية  واإلمارات والس
ــاد الوطني  ــن استهداف لالقتص ــا حصل ويحصل م تجاه م

والعملة.
جابر يؤكد على دور

ــياسية  ــاع أكد وزير اإلعالم اهتمام القيادة الس ويف االجتم
باإلعالم املجتمعي ملا له من دور يف تعزيز أداء اإلعالم الوطني 
ــراز مظلومية الشعب اليمني وكشف جرائم العدوان بحق  إلب
ــري املمنهج من  ــوخ، إضافة إىل التدم ــاء والشي األطفال والنس

قبل تحالف العدوان ملؤسسات الدولة والبنية التحتية.
ــالم املجتمعي رديف لإلعالم الوطني بمختلف  واعترب اإلع
قنواته ووسائله، يف مواجهة شائعات وحمالت التضليل التي 

يمارسها إعالم العدوان وأبواقه وأدواته.
ــالع الجميع بدورهم  ــدد الوزير جابر عىل رضورة اضط وش
ــدوان ومخططاته  ــة املقاومة للع ــال الرسالة اإلعالمي يف إيص
ــا إىل أن الجميع  ــانا .. الفت ــتهدف اليمن أرضا وإنس التي تس
ــة والصورة والوسائل  ــرك يف هذا الجانب بالكلم معني بالتح

املختلفة.
وقال " اإلعالم املجتمعي يعد إعالم العرص، بما يمتلكه من 
ــتدعي  ــط تواصل يمارسها أغلب فئات املجتمع، ما يس وسائ
ــع عدوان  ــا الوطن ألبش ــرض فيه ــي يتع ــة الت ــة املرحل مواكب

ومؤامرة تستهدف تمزيق النسيج االجتماعي".
وأكد وزير اإلعالم أهمية أن يكون اإلعالم املجتمعي جبهة 
إعالمية مساندة لإلعالم الوطني الذي ساهم بصورة مبارشة 
ــنوات  يف كشف مؤامرة العدوان وجرائمه عىل مدى األربع الس

املاضية.
وأضاف " البد أن تكون املرحلة الراهنة مغايرة ملا قبلها من 
ــارين، مواكبة وتغطية انتصارات الجيش  خالل العمل يف مس
ــر  ــار اآلخ ــات، واملس ــف الجبه ــة يف مختل ــان الشعبي واللج

مواجهة تضليل إعالم العدوان وكشف جرائمه ".


