
صنعاء-سبأ
ــام  أم ــة  الدستوري ــني  اليم أدى 
ــس  ــس املجل ــاط رئي ــدي املش األخ مه
ــر التعليم  ــيايس األعىل أمس، وزي الس
ــي غازي أحمد  ــي والتدريب املهن الفن
ــة والري  ــر الزراع ــن ووزي ــيل محس ع
ــني  ــم حس ــك قاس ــد املل ــدس عب املهن

الثور.
ــام  ــة أم ــني الدستوري ــا أدى اليم كم
ــس  ــس املجل ــاط رئي ــدي املش األخ مه
السيايس األعىل أمس، عضوا مجلس 
ــده محمد الجندي ونبيل  الشورى عب
ــم  القائ ــور  بحض ــادي،  الحم ــالم  س
بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد 

حسني العيدروس.
إىل ذلك أدى اليمني الدستورية أمام 
ــس  ــس املجل ــاط رئي ــدي املش األخ مه
ــس، محافظ تعز  ــيايس األعىل أم الس
ــر، بحضور  ــه البح ــيل عبد الل ــني ع أم
ــيل  ــن ع ــيل ب ــة ع ــر اإلدارة املحلي وزي

القييس.
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الثورة / 
ــار الله  ــق الرسمي ألنص ــد الناط أك
محمد عبد السالم، أن تحالف العدوان 
ــن البنك  ــعودي جعل م األمريكي الس
املركزي اليمني أداة حرب عىل الشعب 

من صعدة إىل املهرة.
وقال الناطق الرسمي يف منشور عىل 
صفحته يف الفيس بوك، أمس األربعاء، 
ــاء  بغط ــدوان  الع ــف  تحال ــج  انته  “
ــة  ــة عدائي ــارش اسرتاتيجي ــي مب أمريك
ــددة  ــارات متع ــت بمس ــة تمثل ممنهج
ــروض  واملع ــة  العمل ــزاف  استن ــا  منه
ــع تدفق أي نقد  ــدي األجنبي، ومن النق
ــارات نتج  ــي إىل اليمن وهذه املس أجنب
ــال وشهد البلد  ــا تدهور سعر الري عنه

أزمة حادة يف النقد األجنبي“.
ــارا إجراميا  ــوا حص ــاف“ فرض  وأض
يف  ــوا  وأمعن ــا  وجوي ــا  وبحري ــا  بري
ــي بقيود  ــىل الشعب اليمن التضييق ع
ــل املوارد للعام  اقتصادية جائرة عىل ك
ــول  ــت فص ــوايل، وتوال ــىل الت ــع ع الراب
ــىل اليمن فقاموا  املؤامرة االقتصادية ع
ــك املركزي من صنعاء  بإجراء نقل البن
ــرصف  ــوم ب ــك يق ــل ذل ــان قب ــذي ك ال
ــي الجمهورية  ــوم موظف ــات لعم املرتب
اليمنية ألكرث من عام منذ بدء العدوان، 
ــة  الوطني ــة  العمل ــم  دع يف  ــر  واستم
ــة  األساسي ــلع  الس ــرياد  است ــة  وتغطي
للشعب، وبعد جريمة النقل وإىل اليوم 
لم يقدموا أي حل عميل، بل استخدموا 
ــن  ــب م ــىل الشع ــرب ع ــك أداة ح البن

صعدة إىل املهرة“.

ــة  بقرصن ــوا  وقام ــول“  بالق ــع  وتاب
ــالت  بالتحوي ــي  املعن ــويفت“  ”الس
ــة و نقله إىل  ــة الصعب ــة للعمل الخارجي
ــعودي  ــوا تبديل النقد الس عدن ورفض
ــوك وفرضوا  ــدى البن ــدوالر املتاح ل بال
ــع التي  ــى للبضائ ــة حت ــوداً إضافي قي
ــك  ــوق ذل ــن، وف ــوم الوط ــل إىل عم تص
ــل تهور وحماقة  قاموا بطبع العملة بك
ــذا الوضع  ــل ه ــوق يف ظ ــا للس وأنزلوه
ــب وفيما هم قابعون  االقتصادي الصع
ــة  ــة املحلي ــون العمل ــارج يطبع يف الخ
ــة  ــة بحج ــة األجنبي ــحبون العمل ويس
ــادات لحكومة لم يعد لها  رواتب واعتم
ــا فيه  ــن اال سحب م ــن الوط ــداد م امت
ــة العملة املحلية بكل  من أموال وطباع

صلف ووقاحة وإجرام“.
ــد  ــا بي ــوا م ــم سلم ــالً “ ث وأردف قائ
اليمن من إيرادات من نفط وغاز وموارد 
ــل  ــارات بشك ــعودية واالم ــرى للس أخ
ــابات خارج  ــوا بذلك حس ــل وفتح كام

ــة  ــم للعمل ــم أي دع ــن دون تقدي الوط
ــا، وملا فشلوا يف  ــة وتثبيت سعره املحلي
تحقيق أي إنجاز عسكري ذهبوا لهذه 
ــة اإلجرامية التي ال  ــرب االقتصادي الح
تقل بشاعتها عن جرائم القصف بحق 

األطفال واملدنيني يف عموم الوطن“.
أن  ــون  يظن ــم  وألنه  “ ــع  وتاب
ــد عليها العالم  ــم التي يشه ممارساته
ــؤولية  ــن هذه املس ــم م ــأرسه ستعفيه ب
خاصة وأنهم لم يقدموا نموذجاً الدولة 
ــة يف مناطق  ــا رشعي ــون إنه ــي يقول الت
ــال  ــتقرة، ف ــررة ومس ــا مح ــون أنه يدع
ــي وال أمن  ــادي وال أمن ــرار اقتص استق
غذائي وال حتى إنساني بل تشهد تلك 
ــوء اقتصادية وانعدام  املناطق حالة س

لألمن أكرث من أي مناطق أخرى“.
ــي ألنصار الله  ــد الناطق الرسم وأك
أن الوضع الذي يعيشه الشعب اليمني 
ــي سعودي  ــط أمريك ــاج تخطي ــو نت ه
قائًال ”أبلغنا به نهاية مشاورات الكويت 
ــاد  ــري االقتص ــون إىل تدم ــم سيذهب أنه
ــل اليمنيني  ــاب جماعي لك املحيل كعق
ــة األلف ريال  ــل قيمة ورق ــى ال يص حت
ــذي عليها وهو  ــرب ال ــي بقيمة الح يمن
ــوة بنقل  ــأول خط ــا ب ــوه رسيع ــا فعل م
املركزي من صنعاء إىل عدن فور انتهاء 
ــة العملة  ــم طباع ــاورات الكويت ث مش
وارتفاع معدل التضخم نتيجة للعرض 
ــة الصعبة إىل  ــحب للعمل ــري والس الكب
ــا االحتالل وإىل  ــيطر عليه مناطق يس

إقفال التحويالت الخارجية كليا ”.

أكد أن الحرب االقتصادية ال تقل بشاعة عن جرائم قصف المدنيين وقتل األطفالأكد أن الحرب االقتصادية ال تقل بشاعة عن جرائم قصف المدنيين وقتل األطفال

ــط  التخطي ــر  وزي ــث  بح
ــدويل الدكتور عبد  والتعاون ال
ــم أمس مع بعثة  العزيز الكمي
يف  ــة  الناشط ادراء  ــة  منظم
ــاني، جملة من  ــال اإلنس املج
ــة  بأنشط ــة  املتصل ــا  القضاي
املنظمة يف اليمن وسبل تعزيز 

التعاون املشرتك.
ــم  الكمي ــر  الوزي ــاد  وأش
ملنظمة  الفاعلة  ــات  باإلسهام
ــن  م ــف  التخفي يف  ادراء 
تداعيات الكارثة اإلنسانية يف 
ــراء استمرار العدوان  اليمن ج

عىل اليمن.
ــرص الحكومة عىل  ــد ح وأك
ــة  املتاح ــهيالت  التس ــم  تقدي
يف  ــة  املنظم ــة  أنشط ــم  لدع

اليمن.
ــت  استعرض ــا  جهته ــن  م
ــة  بمنظم ــع  املشاري ــرة  مدي
ــاء العاقل مجاالت  ادراء ميس
ــة يف اليمن والتي  عمل املنظم
ــة  العناي ــم  تقدي ــىل  ع ــز  ترتك
ــة والتنمية  الصحية األساسي
قطاعات  ــم  ودع ــة  االقتصادي

التعليم واألمن الغذائي .

ــام  ــن مه ــارت إىل أن م وأش
ــود معالجة  ــة دعم جه املنظم
ــاء  للنس ــة  التغذي ــوء  س
الحوامل واملرضعات واألطفال 
ــم اآلبار  ــة وترمي ورصف األدوي
ــري  توف و  واإلرواء  ــة  والزراع
ــني  للمزارع ــاه  املي ــات  مضخ

وإغاثة النازحني.
ــب آخر التقى وزير  من جان
ــدويل  ــاون ال ــط والتع التخطي
ــز الكميم  ــد العزي ــور عب الدكت
ــة  ــة رعاي ــل منظم ــس ممث أم

الطفولة الدولية ثامر كريلس.
ــاء بحث  ــالل اللق ــرى خ ج
ــا املتعلقة  ــن القضاي ــة م جمل
ــم  القائ ــاون  التع ــز  بتعزي
ــن  اليم ــني  ب ــتقبيل  واملس
ــة  رعاي ــال  مج يف  ــة  واملنظم

الطفولة.
ــط  التخطي ــر  وزي ــار  وأش
رضورة  إىل  ــدويل  ال ــاون  والتع
ــن  اليم ــني  ب ــاون  التع ــز  تعزي
ــة  الطفول ــة  رعاي ــة  ومنظم
ــهم يف تعزيز  ــا يس ــة بم الدولي
ــة  الهادف ــة  ــود الحكومي الجه
ــة  الرعاي ــوات  قن ــر  تطوي

اإلنسانية لألطفال.
ــم  الكمي ــر  الوزي ــدد  وش
ــر الجهود  ــة تضاف ــىل أهمي ع
ــات  التداعي ــن  م ــف  للتخفي
ــا  به ــبب  تس ــي  الت ــة  الكارثي
ــافر  ــعودي الس ــدوان الس الع
ــىل واقع الطفولة  عىل اليمن ع

يف اليمن.
من جهته أكد ممثل منظمة 
ــة الدولية أهمية  رعاية الطفول
ــر التعاون بني اليمن  تعزيز أط
ــة يف ما يتعلق  واملنظمة خاص
ــة الطفولة من املخاطر  بحماي

الطارئة.
ــة  املنظم أن  إىل  ــار  وأش
ــا يف عدد من  تمارس أنشطته
ــدد  ــا بص ــة وأنه ــدن اليمني امل
ــم  تقدي ــاق  نط يف  ــع  التوس
ــا الهادفة دعم جهود  خدماته
ــات  مقوم ــز  لتعزي ــة  الحكوم

الطفولة اآلمنة.
ــل وزارة  ــاء وكي اللق ــرض  ح
ــاون  التع ــاع  لقط ــط  التخطي
الدويل الدكتور القاسم محمد 

عيل عباس.

التقى ممثل منظمة الطفولة الدوليةالتقى ممثل منظمة الطفولة الدولية

وزير التخطيط يناقش دور منظمة إدراء في وزير التخطيط يناقش دور منظمة إدراء في 
التحفيف من الكارثة اإلنسانية في اليمنالتحفيف من الكارثة اإلنسانية في اليمن
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صنعاء / سبأ 
ــة  برئاس ــاع  اجتم ــاء  بصنع ــس  أم ــد  عق
ــوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن  رئيس ال
ــة املشكلة  ــث يف معالج ــرس للبح حبتور، ك
ــة املشرتكة بني أمانة العاصمة  املائية والبيئي

ومحافظة صنعاء.
ويف االجتماع الذي ضم وزير املياه والبيئة 
ــالء املختصني  ــر والوك ــدس نبيل الوزي املهن
ــة  العاصم ــة  وأمان ــري  وال ــة  الزراع يف وزارة 
ــام  أم ــوف  الوق ــرى  ج ــاء،  صنع ــة  ومحافظ
ــيايس األعىل  ــات رئيس املجلس الس توجيه
بشأن معالجة الوضع املائي ومشكلة الرصف 
ــة واملحافظة ملا  ــني األمان ــي القائمة ب الصح
ــاليف أي أرضار مبارشة  ــة البيئة وت فيه حماي

وغري مبارشة عىل صحة اإلنسان .
ــاع املعالجات الرسيعة  واستعرض االجتم
ــادي حدوث أي  ــدء بتنفيذها لتف ــالزم الب ال
كارثة بيئية، عالوة عىل الربامج اإلسرتاتيجية 
ــة والتي منها  ــتقبلية للمعالجة الجذري املس
ــة ملعالجة مياه الرصف  أنشاء محطة مشرتك
ــة واملحافظة  ــي تخدم سكان العاصم الصح
ــني وزارة  ــيق ب ــة شاملة بالتنس ــا لدراس وفق
ــالث والبحث عن  ــاه والبيئة والجهات الث املي

تمويل لها من الدول املانحة بشكل عاجل.
ــراءات  اإلج ــن  م ــدداً  ع ــاع  االجتم ــر  وأق
ــد من آثارها  ــة ملواجهة املشكلة والح العاجل
ومنها نزول فريق مشرتك من وزارتي الزراعة 
ــام بعملية الرش  ــة للقي ــري واملياه والبيئ وال
ــرشات واآلفات وكذا  ــة الح ــدات ملكافح باملبي
ــة للمياه  ــط املتواصل ــام بعمليات الشف القي
املعالجة وتحديد آلية االستفادة منها بشكل 

آمن.
ــة فنية  ــل لجن ــاع تشكي ــر االجتم ــا أق كم
ــة بإنشاء  ــة املتعلق ــب الفني ــة الجوان لدراس
محطة املعالجة الجديدة بما يف ذلك تحديد 
ــا إلنشائها وعىل أن يتم  املكان املناسب بيئي
ــوزراء عن  ــة لرئيس ال ــر أسبوعي ــع تقاري رف
ــة وأية  ــات املشرتك ــك املعالج ــري تنفيذ تل س

صعوبات قد تعرتضها.
ــوزراء  ــى رئيس ال ــرى التق ــة اخ ــن جه م
ــز صالح بن حبتور، أمس  الدكتور عبدالعزي
ــل الوزير،  ــة املهندس نبي ــاه والبيئ وزير املي
ــوزارة يف  ــج ال ــري برنام ــه عىل س ــذي أطلع ال

مكافحة أسباب انتشار وباء الكولريا.
حيث استعرض املهندس الوزير ، األعمال 
اليومية الوقائية للحد من وباء الكولريا وذلك 
ــتوى الجمهورية  ــة أسبابه عىل مس بمكافح
ــرث  ــات األك ــات واملديري ــة يف املحافظ وخاص

انتشارا وكذا نتائج املسح الشامل للوباء.

ــج االجتماعات األسبوعية  وأشار إىل نتائ
ــات الطوارئ  ــة عملي ــج غرف ــوزارة وبرنام لل
ــام اليومية  ــة الكولريا وامله ــة بمكافح الخاص
لفرق االستجابة الرسيعة امليدانية والجهود 
ــيطرة عىل  الحثيثة واملتواصلة يف سبيل الس

األسباب املبارشة النتشار الوباء.
ــاك تقريراً  ــاه والبيئة أن هن وبني وزير املي
أسبوعياً يتم إعداده من قبل وحدة التنسيق 
ــن مختلف  ــات ع ــن معلوم ــة يتضم والتنمي
ــة املكافحة وعدد  ــة بعملي ــات املرتبط العملي
ــتفيدين يوميا من هذه التدخالت بما يف  املس

ذلك اإلصحاح البيئي وكلورة مياه الرشب.
ــوزارة بالتعاون والرشاكة  وأكد أن جهود ال
ــني ماضية يف  ــني والدولي ــاء املحلي ــع الرشك م
ــذا الجانب  ــة به ــات املحقق ــز النجاح تعزي
ــيطرة الكاملة عىل مصادر  وذلك باتجاه الس
ــارشة  ــة املب ــات امليداني ــرب املعالج ــاء ع الوب

واملناسبة.

ــام  ــاط الع ــري النش ــاء إىل س ــرق اللق وتط
ــتوى  ــي ومس ــي والبيئ ــه املائ ــوزارة بشقي لل
ــات  ــىل الصعوب ــب ع ــا للتغل ــذ خططه تنفي
ــعودي  ــدوان والحصار الس ــي فرضها الع الت
ــة  الدول ــات  مؤسس ــة  كاف ــىل  ع ــي  اإلمارات
والجهود املبذولة من قبل الوزارة يف استقرار 
ــة  ــة حماي ــة أنشط ــاه ومواصل ــدادات املي إم
ــن إمكانيات  ــو متاح م ــة يف حدود ما ه البيئ
ــلطة املحلية يف  ــيق والتكامل مع الس بالتنس

أمانة العاصمة وبقية املحافظات.
ــوزراء بأهمية النشاط العام  ونوه رئيس ال
ــوزارات املرتبطة  ــن أهم ال ــوزارة كواحدة م لل
ــة  املعيشي ــاس  الن ــاة  بحي ــارش  مب ــل  بشك

والصحية .
ــوم به وزارة املياه  ــاد بالجهود التي تق وأش
ــا من أجل  ــة له ــات التابع ــة واملؤسس والبيئ
ــكان خاصة يف  مواصلة خدماتها القيمة للس
ــرف االستثنائي القاهر الذي يمر به  ظل الظ
الوطن بفعل آثار العدوان والحصار والحرب 

االقتصادية.
ــوزارة يف  ــود ال ــه لجه ــن ارتياح ــرب ع وأع
مكافحة أسباب انتشار وباء الكولريا وما يتم 
تحقيقه من نتائج ايجابية يف تجاه السيطرة 
ــي تهدد  ــة الت ــره الصحي ــه ودرء مخاط علي

الكثري من السكان.
ــة تزامن  ــور أهمي ــن حبت ــد الدكتور ب وأك
ــف  ــع تكثي ــب م الجان ــذا  ــوزارة به ال ــل  عم
التوعية اإلعالمية واإلرشادية عن هذا املرض 
ــزام بالنظافة العامة  وسبل الوقاية منه االلت

يف املأكل واملرشب.
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ــه  ومرتزقت ــعودي  الس ــدو  الع ــد  تكب
ــات  ــاد بعملي ــد العت ــائر يف العدي خس
ــوم وكرس زحوف وقصف صاروخي  هج
ــم ومواقعهم ,  ــىل تجمعاته ــي ع ومدفع
ــية للعدوان  وتم إسقاط طائرة تجسس

يف نجران .
وأوضح مصدر عسكري لـ (سبأ) أن 
ــش واللجان  ــوة الصاروخية بالجي الق
ــزال  زل ــاروخ  ص ــت  أطلق ــة  الشعبي
ــة يف صحراء  ــات للمرتزق ــىل تجمع 2ع
ــرضاء بنجران ,  ــة منفذ الخ ــع قبال البق
ــي تجمعاتهم  ــدف قصف مدفع واسته
ــاط طائرة  ــها ،وتم إسق ــة نفس باملنطق

تجسسية تابعة للعدوان قبالة املنفذ .
ويف عسري استهدف قصف صاروخي 
ومدفعي تجمعات ومواقع املرتزقة غرب 
ــازة وقبالة منفذ علب , يف حني لقي  مج
قائد ما يسمى الكتيبة الثانية يف اللواء 
ــر  ــيل ضف ــح ع ــزق صال ــس املرت الخام

العروي مرصعه يف جبهة علب.
ــزاة  ــف للغ ــرس زح ــدر ك ــد املص وأك
ــاحل  جنوب غرب التحيتا بجبهة الس
ــرصع وجرح عدد  ــي أسفر عن م الغرب
منهم وأرس آخرين وتدمري خمس آليات 
ــاب مدرعتني  ــكرية وإعط ــة عس وجراف

واغتنام أسلحة متنوعة .
ــدات من الجيش  ــك كرست وح اىل ذل
ــس ثالثة زحوف  ــان الشعبية أم واللج
ــعودي عىل مجازة  ملرتزقة الجيش الس

واملصانع بقطاع عسري .
ــري لـ  ــكري بعس ــح مصدر عس وأوض
(سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان 
ــن صد ثالثة زحوف  الشعبية تمكنت م
ــع وسقوط  ــازة واملصان ــىل مواقع مج ع
ــى يف صفوف  ــن القتىل والجرح عدد م

املرتزقة.
ــوف  الزح أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــاندة للطريان الحربي  ــق معها مس تراف
ــي دون تحقيق  واألباتيش واالستطالع

أي تقدم .
ــال  ــذ أبط ــي نف ــاحل الغرب ويف الس

ــان عملية هجومية عىل  الجيش واللج
ــوق الجبلية  ــرب س ــة غ ــع املرتزق مواق
ــة  الخفيف ــة  األسلح ــدام  باستخ
ــن سقوط قتىل  ــة وأسفرت ع واملتوسط
ــة  ــراق آلي ــم وإح ــى يف صفوفه وجرح

عسكرية .
ــداف تحركات للمرتزقة  كما تم استه
ــي , يف  ــف مدفع ــو 16 بقص ــوب كيل جن
ــني  ــة آليت ــدة الهندس ــرت وح ــني دم ح
ــا ومرصع وإصابة من  للغزاة يف التيحت

كانوا عىل متنهما .
ــاً  مدفعي ــاً  قصف أن  ــدر  املص ــاد  وأف

ــات للمرتزقة يف جبهة  استهدف تجمع
الصلو بمحافظة تعز , وتم إعطاب آلية 
ــة كالبة من  ــكرية للمرتزقة يف جبه عس

قبل وحدة القناصة.
ــة قتىل  ــد املرتزق ــدر تكب ــا للمص وفق
ــىل  ع ــه  هجومي ــة  عملي يف  ــى  وجرح
ــج  لح ــة  بمحافظ ــرش  ك يف  ــم  مواقعه
ــكرية للمرتزقة يف  ــة عس ــم تدمري آلي وت
ــة املتون  ــا بحام يف مديري ــر الحناي صف
ــرح من كانوا عىل  بالجوف ومرصع وج

متنها.
ــان  واللج ــش  الجي ــذ  نف ــك  ذل إىل 
ــة هجومية عىل  ــة، أمس، عملي الشعبي
ــعودي يف  ــدوان الس ــع مرتزقة الع مواق

جبهة نهم.
وأكد مصدر عسكري مرصع وإصابة 
ــة  ــدوان يف عملي ــة الع ــن مرتزق ــدد م ع
ــىل مواقعهم بتباب النهدين  هجومية ع

بجبهة نهم.
ــدر إىل تدمري تحصينات  وأشار املص

ومتارس مرتزقة العدوان بعد فرارهم.
ــش واللجان الشعبية،  كما دمر الجي
ــة باملرتزقة يف منطقة  أمس، آلية محمل

املخدرة بمديرية رصواح بمأرب.
ــداف  ــكري استه ــدر عس ــد مص وأك
ــة ملرتزقة العدوان يف منطقة املخدرة  آلي

ومرصع وإصابة من كانوا عىل متنها.
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