
صنعاء / سبأ
ــم القوات  ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــع أن العدوان  ــلحة العميد يحيى رسي املس
ــل من التزامتهم  ومرتزقته يحاولون التنص
ــتغالل األداء الضعيف لرئيس الفريق  واس
ــدون  ــم ويصع ــد خروقاته ــي لتصعي األمم
ــوا 353 خرقا خالل الـ 48  منها حيث ارتكب

ساعة املاضية.
ــبأ)  وقال العميد رسيع يف ترصيح لـ (س
ــدوان أطلقت 287  ــة الع ــة مرتزق إن مدفعي
ــكنية ومواقع قوات  قذيفة عىل األحياء الس
ــعبية منها 72 قذيفة  الجيش واللجان الش
ــس وقذيفة  ــمال حي ــرب وش ــاون عىل غ ه
ــن  ــاون م ــة ه ــني وقذيف ــاون إىل الخمس ه
ــمال غرب الدريهمي إىل شمال الكوعي  ش
ــجن و3 قذائف  ــاون عىل الش ــف ه و3 قذائ
ــيخ وقذيفتي  ــمال قرية الش ــاون عىل ش ه
هاون من مصنع الحاشدي إىل جهة الرشق 
ــول قرية الرشف  ــف هاون من ح ، و10 قذائ

إىل قرية الشيخ وما حولها .
وأضاف " وقذيفة هاون إىل مدينة الشعب 
ــن الجريبة  ــف هاون م ــا و3 قذائ من رشقه
ــة هاون من جنوب  ــران و 46 قذيف إىل الزعف
الجريبة ومدرستها إىل الزعفران ومحيطها 
و4 قذائف هاون من غرب مصنع الحاشدي 
ــفينة و3 قذائف هاون  ــمال غرب الس إىل ش
ــع  ــدي إىل مصن ــع الحاش ــرب مصن ــن غ م
ــرب محل  ــف هاون إىل غ ــودي و5 قذائ الع
الشيخ وما حولها و3 قذائف هاون إىل قرية 
ــة باتجاه  ــيخ و95 قذيفة مدفعي ــل الش مح

ــا و13 قذيفة  ــرب التحيت ــوب ورشق وغ جن
ــمال ورشق حيس و10 قذائف  ــاون إىل ش ه
ــيخ  ــة إىل الزعفران ومحل الش ــن الجريب م
وقذيفة هاون عمالق من غرب الشعب و12 
قذيفة هاون من غرب املدينة باتجاه جنوب 

غرب املدينة.
ــالق  إط إىل  ــمي  الرس ــدث  املتح ــار  وأش
ــا من الجريبة  ــة 12 صاروخ كاتيوش املرتزق
ــلل من  إىل الزعفران كما نفذوا محاولة تس
ــع قوات  ــاري باتجاه مواق ــمال قرية مغ ش

الجيش واللجان الشعبية يف حيس.
ــوا إطالق النار  ــح أن املرتزقة واصل وأوض
من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة 
ــدوار باتجاه املطار وكلية الطب  من رشق ال
ــزارع باتجاه الكلية  ــول املقرمي وامل ومن ح
ــعب إىل داخل  ــاد ورشق مدينة الش واالتح
ــيتي  ــن مصنع يماني باتجاه س املدينة وم
ماكس ومن الصحراء جنوب غرب الكوعي 
ــمال األمنية  ــن ش ــي وم ــة الكوع ــىل قري ع
ــة باتجاه الجنوب ومن بيوت  جهة الخباتي
ــىل  ع ــة  الخباتي رشق  ــمال  وش ــة  الخباتي
ــىل رشق  ــة ع ــن رشق الخباتي ــجن وم الش
ــرة  ــارة املدم ــف العم ــن خل ــي وم الدريهم
ــاد والكلية ومن  ــن22 مايو باتجاه االتح وم
ــارع  ــس وش ــيتي ماك ــاه س ــن باتج املطاح
ــعب باتجاه  ــن جهة رشق الش ــاء ، وم صنع
ــة الجريبة إىل الزعفران  املدينة ومن مدرس
ومن كمران إىل جهة الرشق ومن الرشف إىل 
ــجد  ــيخ ومن العقد إىل حول مس قرية الش
الفاضيل ومن الصحراء باتجاه الكلية ومن 

املستشفى وخلف العمارة املدمرة إىل شارع 
الخمسني وحارة الضبياني والحلقة .

إىل  ــو  ماي  22 ــاه  اتج ــن  وم  " ــاف  وأض
الخمسني ورشق وغرب االتحاد ومن اتجاه 
ــارة الخامري ومن  ــرة إىل عم ــارة املدم العم
حول الغرايس إىل دوار الكرة وما حوله ومن 
ــة الجريبة  جنوب الجريبة وجنوب مدرس
ــجد الجريبة إىل الزعفران  ومن جنوب مس
ــة  قري ــرب  غ إىل  ــد  العق ــن  وم ــا  ومحيطه
ــمال مصنع الحاشدي إىل  ــابحة ومن ش س
ــمال قرية الرشف إىل  ــع و من ش رشق املصن
شمال محل الشيخ ومن غرب قرية الرشف 

ــول 22مايو  ــيخ ومن ح إىل قرية محل الش
ــل والكرة ومن املنصة باتجاه  إىل دوار موباي
كلية الطب وحولها ومن رشق الدوار باتجاه 
ــيط  ــا قاموا بتمش ــة الطب كم ــار وكلي املط
ــىل رشق املطار الحربي وعىل قلب  كثيف ع
ــمال  ــاح وعىل جنوب التحيتا وعىل ش الج
ــمال وغرب قرية مغاري وشمال  حيس وش

خط الخوخة بحيس.
أن  ــلحة  املس ــوات  الق ــدث  متح ــاد  وأف
ــتطالعي وطريان  ــي واالس ــريان الحرب الط
االستطالع املسلح للعدوان واصل تحليقه 
ــس والدريهمي  ــة وحي ــواء املدين ــوق أج ف

والتحيتا وكل املديريات الرشقية.
وبني أن قوات الجيش واللجان الشعبية 
ــة إىل الدريهمي  ــزات للمرتزق رصدت تعزي
ــاه قرية  ــدوار الكبري باتج ــركات من ال وتح
ــط الخزان  ــم إىل محي ــرك أطق ــر وتح منظ
ــرايس إىل  الغ ــن  ــعب وم الش ــمال رشق  ش
ــفى 22 مايو واملزرعة خلف العمارة  مستش
ــركات مرتزقة وأطقم  ــرة والعكس وتح املدم
ــاه رشق  ــد باتج ــي ومن العق ــف املقرم خل
الشعب ومن حول أحواش املقرمي باتجاه 
ــعب باتجاه مدينة  ــمال ومن رشق الش الش
ــف البيت  ــن خل ــرك أطقم م ــعب وتح الش
ــة جنوب  ــزان إىل جه ــرب الخ ــور وغ الياج
ــة  املنص إىل  ــر  املنظ ــن  وم ــعب  الش رشق 
ــراد يف تبة  ــرك أف ــة وتح ــة واملدرس واملحط
الدفاع ويف املدرسة وتحركات أطقم ومدرعة 
ــة  ــوب الجريب ــة وجن ــوت الخباتي رشق بي

ورشق مدرسة الجريبة وحول الشلمان.
ــريان العدوان  ــع أن ط ــر العميد رسي وذك
ــىل البقع و5  ــا غارتان ع ــن 33 غارة منه ش
غارات عىل كتاف و8غارات عىل باقم وغارة 
عىل رازح وغارة عىل كهالن و3 غارات قبالة 
ــزان و3 غارات  ــة جي ــان قبال ــران وغارت نج
منها غارة لالستطالع عىل الجوف وغارتان 
ــرض وحريان  ــارات عىل ح ــم و6 غ ــىل نه ع
ــهداء  ــني 3 ش ــا 5 مواطن ــىل إثره ــقط ع س

وجريحان.
وأكد أن أبطال الجيش واللجان الشعبية 
ــاه  ــة باتج ــات للمرتزق ــة زحوف ــدوا ثالث ص
ــث بحرض والعصيدة  مواقع قواتنا يف املثل

ــاحة الغربية بالبقع  ــا حولها بنهم ورش وم
ــة  ــة للمرتزق ــة هجومي ــدوا لعملي ــا تص كم
ــة العلم  ــوب تب ــا جن ــع قواتن ــاه مواق باتج
وجنوب رشق الباحة ومفرق خايل بالربوعة 
وأن مقاتلينا كبدوا املرتزقة خسائر فادحة 
ــا بني قتيل  ــرث من 30 مرتزق ــقط أك حيث س
ــم  ــة منه ــزال مجموع ــا ال ت ــاب فيم ومص

محارصين يف السائلة بنهم.
ــار  ــىل تصعيد مرتزقة العدوان أش وردا ع
ــمي إىل أن مقاتيل الجيش  ــدث الرس املتح
ــات  ــدة عملي ــذوا ع ــعبية نف ــان الش واللج
ــة منها عملية  ــىل مواقع املرتزق هجومية ع
ــن بحرض  ــىل جبل الخوارضي ــة ع هجومي
آل  ــاه  باتج ــرى  أخ ــة  هجومي ــة  وعملي

الحماقي قبالة نجران .
ــىل مواقع  ــات نوعية ع ــذوا عملي كما نف
ــتحدث باملالحيط ويف  ــة مس ــة يف تب املرتزق
السوايل والسلطاء والحول بنهم ويف قانية 
ــة نوعية بصاروخ  ــع بالبيضاء وعملي وناط
ــكر خالد غرب مدينة  ــتي عىل معس باليس
تعز وعمليتي إغارة عىل جبل"ايباد" قبالة 

نجران وعىل تبة الشيكي بحريب نهم.
ــوات  للق ــمي  الرس ــدث  املتح ــد  أك ــا  كم
ــائر يف  ــلحة أنه تم تكبيد املرتزقة خس املس
ــد  ــري تبتي مرش ــم تطه ــاد وت األرواح والعت
الخوارضين  ــل  ــاء وجب بالبيض ــهيد  والش
ــي  ــة آلل الحماق ــزارع الرشقي ــرض وامل بح

قبالة نجران.
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الثورة / أحمد كنفاني
ــام مكتب منظمة  ــس األحد أم ــت صباح أم  أقيم
ــة الحديدة  ــارع القدس محافظ ــدة بش األمم املتح
وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان األمريكي 
ــة  ومواصل ــى  اليمن ــعب  الش ــق  بح ــعودي  الس
ممارساته العبثية والتعسفية من خالل االستمرار 
ــتقات  ــفن املحملة باملش يف عرقلة ومنع دخول الس
ــري مكرتث باآلثار  ــة متجاوزا كل الحدود وغ النفطي
التدمريية واإلنسانية التي تسببها تلك املمارسات 
ــله إىل  ــعى من خاللها بعد فش كونه يتعمدها ويس

تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية .
ــي نظمتها اإلدارة  ــاركون يف الوقفة الت وأكد املش
ــد  أحم ــر  الوزي ــا  وحرضه ــط  النف ــة  لرشك ــة  العام
عبدالله دارس واملدير العام التنفيذي للرشكة يارس 
ــام  ــدراء اإلدارات وفروع األقس ــدي ونوابه وم الواح
ــن  ــة باملحافظة محمد حس ــام فرع الرشك ومدير ع
ــني والنقابة الفرعية  ــي ونوابه وعموم املوظف اللكوم
ــة  ــات أن رشك ــن والكيماوي ــط والتعدي ــال النف لعم
ــة جميع  ــة تهدف اىل خدم ــة خدمي ــط مؤسس النف
ــف  ــي توق ــاطها يعن ــة نش ــع وعرقل ــح املجتم رشائ
جميع املؤسسات واملكاتب الخدمية واملستشفيات 

ومراكز الغسيل الكلوي واملخابز واملصانع
ــة إىل أنه ويف الوقت  ــار بيان صادر عن الوقف وأش
كل  ــاوض  املف ــي  الوطن ــا  وفدن ــه  في ــدى  أب ــذي  ال
ــأنه تحييد االقتصاد وتنفيذ  ــهيالت ملا من ش التس
ــاورات  ــم التوافق عليها يف املش ــي ت ــات الت التفاهم
ــويد ومع  ــتوكهولم بالس ــدت مؤخرا يف س ــي عق الت
ــيادة  ــدوان ينتهك الس ــف الع ــزال تحال ــا ي ذلك م
ــذاء  والغ ــط  النف ــفن  س ــول  دخ ــع  ويمن ــة  اليمني
ــاني  ــن تفاقم الوضع اإلنس ــر الذي يضاعف م األم
ــعار املشتقات النفطية والسلع  وارتفاع تكاليف أس
ــل  ــي متواص تموين ــراب  ــق اضط ــية وخل األساس
ــيخلق  ــلع س فضال عن أن نقص إمدادات هذه الس
ــدادات حيوية  ــا إم ــانية باعتباره ــة انس ــرب كارث أك

ــات الصحة  ــياً لخدم ــعب ومحركاً رئيس لعامة الش
ــل  والنق ــة  والنظاف ــاه  واملي ــة  والزراع ــة  والصناع

والكهرباء ومصدر دخل آلالف األرس . 
ــر  ــايض مدي ــب ق ــاله نجي ــذى ت ــان ال ــد البي وأك
ــة للرشكة أن األمم  ــاإلدارة العام ــرة القانونية ب الدائ
ــام منعطف حقيقي إلثبات مصداقيتها  املتحدة أم
ــذل املزيد  ــك ب ــات ذل ــبيلها يف إثب ــا وس وحياديته
ــيل يوقف  ــاذ موقف رصيح وعم ــود واتخ ــن الجه م
ــيادة  ــه للس ــع انتهاكات ــف ويرف ــات التحال ممارس
ــف املزعومة قد  ــربرات التحال ــيما وم ــة الس اليمني

انتهت وبان زيفها. 
ــزء ال  ــاني ج ــل اإلنس ــان إىل أن العم ــت البي ولف
يتجزأ من مهام وأهداف األمم املتحدة ويجب عليها 
ــة  ــود لتحقيق نتائج ملموس ــن الجه ــذل املزيد م ب
ــىل أرض الواقع وبما يضمن تفادى املجاعة ومنع  ع
ــعي الجاد ملعالجة  ــتمرار هذه االنتهاكات والس اس
ــبباتها  ــرب وآثارها التدمريية ووقف مس نتائج الح

وفك الحصار املفروض عىل الشعب اليمني.
ــع  ــم أجم ــدة والعال ــم املتح ــان األم ــد البي وناش
ــاني و إلزام تحالف العدوان  القيام بواجبهم اإلنس
ــذاء  والغ ــة  النفطي ــتقات  املش ــول  بدخ ــماح  الس
وتحييد االقتصاد والعمل عىل حفظ السلم الدويل 
والحقوق والحريات ورفع مظلومية الشعب اليمني 

وحماية حقوقه من انتهاكات الغري .
ــؤويل الرشكة  ــر النفط ومرافقوه من مس وكان وزي
ــة تفقدوا  ــب الوقف ــآت عق ــوا بزيارة للمنش ــد قام ق
ــا وكرموا  ــن اداراته ــدد م ــري العمل يف ع ــا س خالله
عمال وموظفي الرشكة واملنشآت وأثنوا يف كلماتهم 
ــكل  ــم ب ــم واجبه ــني وأدائه ــني والعامل ــىل املوظف ع
ــروف متحدين،  ــالص بالرغم من كل الظ تفان وإخ
العدوان ويعملون بروح الفريق الواحد معتربين أن 
ما حققته الرشكة من نجاح يأتي بفضل سواعدهم 
ــري ابهني  ــدوان غ ــه الع ــم يف وج ــم وصموده وثباته

بتحليقه وقصفه املتواصل للمحافظة .

وقفــة احتجاجية أمــام مكتب األمــم المتحــدة بالحديدة وقفــة احتجاجية أمــام مكتب األمــم المتحــدة بالحديدة 
تنديدًا باحتجاز تحالف العدوان سفن المشتقات النفطية  تنديدًا باحتجاز تحالف العدوان سفن المشتقات النفطية  

ــة بأمانة العاصمة النتائج  أعلنت الغرفة التجارية الصناعي
ــة  أمان ــاص يف  الخ ــاع  القط ــآت  ــرص أرضار منش ــة لح األولوي

العاصمة جراء العدوان خالل الفرتة 2015 - 2018م.
ــة العاصمة، أن  ــة التجارية الصناعية بأمان وأوضحت الغرف
ــت بالقطاع الخاص  ــة التي لحق ــائر املادية األولي ــم الخس حج
ــأة صناعية تقدر بنحو مليار  باألمانة جراء ترضر نحو 89 منش

و400 مليون دوالر خالل أربعة أعوام من العدوان عىل اليمن.
وأوضحت الغرفة التجارية يف فعالية نظمتها أمس بالتعاون 
ــل أول أمانة  ــرف التجارية، بحضور وكي ــاد العام للغ ــع االتح م
ــذه النتائج األولوية لحجم  ــة محمد رزق الرصمي، أن ه العاصم
ــآت القطاع  ــىل تقرير حرص أرضار منش ــائر تأتي بناًء ع الخس

الخاص يف األمانة الذي نفذته الغرفة.
ــاص  ــاع الخ ــرص األرضار للقط ــج ح ــان نتائ ــارت يف بي وأش
ــائر لم يتضمن قيمة حجم  ــة العاصمة إىل أن تقرير الخس بأمان
الخسائر املادية التي تعرضت له عدد من املنشآت االقتصادية 

الخاصة.
ــة الصناعية  ــة التجاري ــس إدارة الغرف ــس مجل ــف رئي وكش
ــم  ــي ت ــم األرضار الت ــة حج ــوس، أن قيم ــن الكب ــة حس باألمان
اإلعالن عنها اليوم، تعترب أولية ألنها لم تحتسب قيم الخسائر 
ــات واآلالت  ــىل املادي ــرصت ع ــا، واقت ــتى أنواعه ــة بش الرتاكمي

حسب بيانات أصحاب املنشآت ".
ــن أرقام ما  ــا تفصح عنه م ــذه النتائج بم ــال" إن إعالن ه وق
ــاعة العدوان، فها هي الصور  ــف بش ــالة للعالم تكش هو إال رس
ــا بوهج  ــام تنبض جلي ــدث واألرق ــم تتح ــني أيديك ــق ب والحقائ
ــاه اليمن  ــكل املقاييس تج ــهود ب ــن حق لن يضيع وجرم مش ع

واليمنيني".

ــة  ــات الدولي ــة املنظم ــاص، كاف ــاع الخ ــم القط ــد باس وناش
ــاص اليمني  ــاع الخ ــع القط ــوف م ــم الوق ــني يف العال والحقوقي
ــائره  ــه لجرب رضره وتعويضه التعويض العادل عن خس ومؤازرت
ــكت عن املطالبة  ــرتة املاضية، والذي لن يس ــه طيلة الف ومعانات

مطلقا.
ــة تمد يدها  ــة التجارية باألمان ــوس إىل أن الغرف ــت الكب ولف
ــتقبلية  ــطتها املس ــاندتها يف أنش ــكل الخريين والوطنيني ملس ل
ــوق وكافة  ــة ملتابعة الحق ــكيل منص ــا لتش ــا وبرامجه وخططه

الجوانب املرتبطة به.
ــارة عىل  ــة عقب أول غ ــام قليل ــوى أي ــه لم تمض س ــر أن وذك
ــة وورش العمل  ــت املصانع واملحالت التجاري صنعاء حتى كان
ــواء  عىل رأس األهداف التي تعرضت لقصف طريان التحالف س

بطريقة مبارشة أو غري مبارشة.
ــة محمد  ــرف التجاري ــام للغ ــاد الع ــا رئيس االتح ــا دع فيم
ــاندة القطاع الخاص يف تجاوز  قفله، منظمة العمل الدولية مس
األرضار والدمار الذي تعرض له .. مشيداً بدعم املنظمة الدولية 

لالتحاد العام للغرف التجارية وإجراء مسوحات سابقة.
ــم  ــري الدع ــا يف توف ــام بدوره ــة القي ــات املعني ــب الجه وطال
ــاعدة الالزمة لبيئة األعمال والقطاع الخاص الستمرار يف  واملس

نشاطه.
من جانبه أشار نائب رئيس الغرفة التجارية باألمانة محمد 
صالح، إىل أن إعالن نتائج حرص األرضار يأتي تزامنا مع الذكرى 

الثالثة لقصف دول العدوان ملبنى الغرفة بحي الحصبة.
ــة بأمانة العاصمة  ــال مبنى الغرفة التجاري وأوضح أن ما ط
ــري، يجعل الغرفة التجارية الصناعية من أوائل  من قصف وتدم

ضحايا للقصف الجوي لطريان تحالف العدوان.

ــال واألعمال يف  ــن رجال امل ــة املترضرين م ــارت كلم فيما أش
ــداف  ــت أه ــة كان ــآت االقتصادي ــاص، إىل أن املنش ــاع الخ القط
للعدوان منذ بدايته .. الفتة إىل معاناة وقلق رجال املال وعمالهم 

وموظفيهم يف املصانع والرشكات جراء قصف طريان العدوان.
وقالت" يوم 20 إبريل 2015م شاهد العالم هول القنبلة التي 
ــه من دمار  ــة صنعاء وما أحدثت ــقطت عىل عطان بالعاصم أس
ــكان القصف، حيث  ــو مرت من م ــل إىل بعد حوايل كيل ــل وص هائ
ــالت التجارية واملصانع  ــرشكات واملكاتب واملح ــرت مباني ال دم

والورش وكل أنشطة األعمال يف ذلك الحي".
ــف اإلجرامي عىل  ــد القص ــن أنه بع ــة املترضري ــت كلم وبين
ــة والتجارية  ــآت الصناعي ــكنية، ظلت املنش منطقة عطان الس

والخدمية تقصف بشكل مبارش تباعا.

من جانبه أكد رئيس لجنة الشئون االجتماعية بمحيل أمانة 
العاصمة حمود النقيب، رضورة أن يشمل الحرص كافة األرضار 
املادية والبرشية سواء التي تعرض لها القطاع الخاص أو العام 

جراء استهداف طريان العدوان للمنشآت الخاصة والعامة.
ــة ملقاضاة  ــة وقضائي ــوات جنائي ــة رفع دع ــار إىل أهمي وأش
ــارش وغري املبارش  ــتهدافها املب ــدوان عىل جرائمها واس دول الع

لالقتصاد الوطني واملنشآت االقتصادية الخاصة والعامة.
ــة بأمانة  ــة الصناعي ــة التجاري ــود الغرف ــن النقيب جه وثم
ــجيل الخسائر التي تعرض لها  العاصمة يف حرص األرضار وتس

القطاع الخاص .
ــرض لها  ــي تع ــرص األرضار الت ــة لح ــج األولي ــري النتائ وتش
ــآت املصنف نشاطها االقتصادي  القطاع الخاص، إىل أن املنش

ــآت التي تعرضت  ــدرت املرتبة األوىل يف عدد املنش كرشكات تص
ــة أرضارها 867  ــغ إجمايل تكلف ــبة 38 باملائة، وبل ــألرضار بنس ل
ــاط  ــي تعمل يف نش ــآت الت ــا املنش ــا و 905 آالف دوالر، أم مليون
الخدمات فقد جاءت يف املرتبة الثانية وبلغ حجم األرضار التي 
ــبة  ــا و492 ألف دوالر تقريبا تمثل نس ــا 221 مليون ــت له تعرض

16.13 باملائة وبلغ عددها 10منشآت.
ــة  ــترياد يف املرتب ــطة االس ــة يف أنش ــآت العامل ــت املنش وحل
ــا و408 آالف  ــت ألرضار بقيمة 148 مليون ــة، حيث تعرض الثالث
ــأة، فيما  ــبة 10.81 باملائة وبلغ عددها 23 منش ــل نس دوالر تمث
ــاط املصانع املرتبة الرابعة وبلغ  احتلت املنشآت العاملة يف نش
ــآت التي لحق بها أرضارا 12 منشأة بقيمة 22 مليونا  عدد املنش

و845 الف دوالر تمثل نسبتها 8.95 باملائة.
ــال التصدير حلت  ــآت العاملة يف مج وذكر التقرير أن املنش
ــي تعرضت  ــم األرضار الت ــة، حيث بلغ حج ــة الخامس يف املرتب
ــبة 0.85 باملائة، فيما بلغ حجم  لها مليونا و645 ألف دوالر بنس
ــو 573 ألف  ــاط التجزئة نح ــة يف نش ــآت العامل األرضار باملنش
ــآت العاملة يف النشاط املهني  ــآت، وجاءت املنش دوالر لـ3 منش
ــآت تعرضت ألرضار  ــا أربع منش ــابعة وبلغ عدده ــة الس باملرتب

بقيمة 276 ألف دوالر.
ــطة  ــآت الصغرية واملتوس ورصد التقرير عدداً كبرياً من املنش
ــه تم رصد 450  ــفت لجنة حرص األرضار أن ــرضرة، حيث كش املت
ــاريع  ــاريع صغرية و27 باملائة مش ــا 73 باملائة منها مش مرشوع
ــل الدولية الذي  ــح وتقييم منظمة العم ــب مس ــطة، حس متوس
ــع الغرفة  ــطس 2017م بالرشاكة م ــو وأغس ــهري يوني نفذ يف ش

التجارية باألمانة.
تصوير/فؤاد الحرازي

قرابة مليار وقرابة مليار و٤٠٠٤٠٠ مليون دوالر خســائر القطاع الخــاص بأمانة العاصمة جراء العدوان مليون دوالر خســائر القطاع الخــاص بأمانة العاصمة جراء العدوان

صنعاء/ سبأ
ــس إدارة الهيئة  ــس اجتماع ملجل ــد بصنعاء أم عق
الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية ومواجهة 
الكوارث برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس 

مجلس اإلدارة أحمد حامد.
ــة للهيئة وآلية  ــش االجتماع الالئحة التنظيمي ناق

ــني  ــا للقوان ــا وفق ــق أهدافه ــا لتحقي ــري أعماله تيس
واللوائح والترشيعات املنظمة لعمل الهيئة.

ــل  العم ــيق  تنس ــب  جوان إىل  ــاع  االجتم ــرق  وتط
ــمية واملنظمات العاملة  ــاني بني الجهات الرس اإلنس
ــة وفاعلة تلبي  ــن من خالل بناء رشاكة حقيق يف اليم

االحتياجات اإلنسانية وفقا لألولويات الوطنية.

وأكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أنه سيتم عمل 
ــامل ودقيق للفقراء واملحتاجني باالشرتاك  ــح ش مس

مع الجهات واملؤسسات املعنية.
ــاون  ــعى بالتع ــة ستس ــد إىل أن الهيئ ــار حام وأش
ــة بتلمس احتياجات  ــزكاة والجهات املختص هيئة ال

الفقراء.

مناقشــة الالئحة التنفيذية لهيئة تنســيق الشــؤون اإلنســانية مناقشــة الالئحة التنفيذية لهيئة تنســيق الشــؤون اإلنســانية 

صنعاء/سبأ
التقى رئيس مجلس الوزراء 
ــز صالح بن  ــور عبدالعزي الدكت
ــوث األممي  املبع حبتور، أمس 
ــن  مارت ــن  اليم إىل  ــاص  الخ
ــني رشيم  ــه مع ــث ونائب غريفي

وطاقمه الفني.
ــوزراء  ال ــرب رئيس  حيث أع
ــكره للجهود التي بذلها  عن ش
ــازه  وإنج ــي  األمم ــوث  املبع
ــوات املهمة  ــن الخط لواحدة م
ــالم وهى التئام  عىل مسار الس
ــتوكلهم  األطراف املتباينة يف س

يف ديسمرب املنرصم.
ــني  املواطن ــم  باس  " ــال  وق
ــدوا اآلالم  ــن كاب ــني الذي اليمني
ومعاناة العدوان والحرب طيلة 
ــكر  ــدم لكم الش ــرتة نق ــذه الف ه
ــابقة  ــم كافة الس ــىل جهودك ع
ــذا األمني  ــة وك ــة واملقبل والراهن
أنطونيو  ــدة  املتح ــم  العام لألم
ــاندته  مس ــىل  ع ــش  غوتريي

للجهود السلمية".
ــني  اليمني ــوب  قل  " ــاف  وأض
ــق آماال عريضة وهى تتجه  تعل
ــم  ونهجك ــاورات  املش ــوب  ص
ــه  ب ــّريون  تس ــذي  ال ــليم  الس
املشاورات بني مختلف األطراف 

ــلمي  الس ــل  الح إىل  ــول  للوص
ــيمة  الجس ــم  معاناته ــاء  وإنه
ــنوات  واملتواصلة لنحو أربع س
ــهرا إثر  ــزداد تفاقما ش والتي ت

آخر ".
ــن حبتور  ــور ب ــدد الدكت وج

ــيايس  الس ــس  املجل ــزام  الت
ــة اإلنقاذ بنتائج  األعىل وحكوم
ــم  ت ــا  وم ــويد  الس ــاورات  مش
ــني  ب ــا  أثنائه ــأنه  بش ــاق  االتف

األطراف املشاركة.
ــس الوزراء يف ختام  وقدم رئي

ــة تذكارية للمبعوث  اللقاء هدي
ــوده يف  ــرا لجه ــث، تقدي غريفي
ــار عملية السالم يف  الدفع بمس
اليمن، عبارة عن سيف يماني، 
ــرية  ــىل األدوار الكب ــة ع يف رمزي
التي اضطلع بها اليمنيون وما 
ــازات تاريخية  ــوا من إنج صنع
ــع  ــروب أو يف صن ــواء يف الح س

السالم سيما يف األندلس .
ــه كان لليمنيني  ــت إىل أن ولف
ــالم  الس ــاعة  إش يف  ــم  أدواره
ــانية  اإلنس ــم  القي ــيخ  وترس
ــال  ــار كأمث ــة واإلعم واألخالقي
ــي  ــك الخوالن ــن مال ــمح ب الس
ــا  ــذي وصل إىل جنوب فرنس ال
ــن  وم ــي  الغافق ــن  وعبدالرحم
ــه النخعي  ــا القائد طرف قبلهم
ــاء  بن يف  ــاهمة  واملس ــي  اليمان
ــدت لثمانية قرون  ــارة امت حض

من الزمن.
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