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سگرتريو التحرير

ــان  واللج ــش  الجي ــتهدف  اس
ــزاة  للغ ــني  آليت ــس  أم ــعبية  الش
ــعودي، كما  ــش الس ــة الجي ومرتزق
ــتهدف بقصف مدفعي مواقعهم  اس

وتجمعاتهم شمال صحراء ميدي.
ــكري لوكالة  ــدر عس وأوضح مص
ــبأ) أن الجيش  ــاء اليمنية (س األنب
ــوا آليتني  ــعبية أعطب ــان الش واللج
ــمال  ش ــدوان  الع ــة  ومرتزق ــزاة  للغ

صحراء ميدي.
ــوة  الق أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــع  مواق ــتهدفت  اس ــة  املدفعي
ــمال  العدوان ش ــات ملرتزقة  وتجمع
ــة إصابات  ــدي، محقق ــراء مي صح

مبارشة.
ــريان العدوان  ــدر أن ط وذكر املص
ــن 18 غارة  ــعودي األمريكي ش الس
عىل مديريتي حرض وميدي خالل 

الساعات املاضية.

إعطاب آليتين للغزاة والمرتزقة شمال صحراء ميديإعطاب آليتين للغزاة والمرتزقة شمال صحراء ميدي

صنعاء - سبأ 
ــة  التنفيذي ــدة  الوح ــت  قدم
ــات النازحني بأمانة  إلدارة مخيم
ــن  اليم روز  ــة  ومنظم ــة  العاصم
ــن  م ــددا  ع ــانية  اإلنس ــة  للتنمي
ــدات الطبية ملركز  ــزة واملع األجه
ــي  بن ــة  بمديري ــي  الطب ــدر  ج
الحارث بدعم من الرشكة اليمنية 

لالتصاالت الدولية - تيليمن.
ــة  الطبي ــة  ــذه املنح ــي ه وتأت
ــز املراكز  ــرشوع تجهي ــار م يف إط
ــة العاصمة التي  ــة بأمان الصحي
ــدة التنفيذية  ــه الوح ترشف علي
ــات النازحني بأمانة  إلدارة مخيم

العاصمة .
ــني أوضح املدير  وخالل التدش
ــن  اليم روز  ــة  ملنظم ــذي  التنفي
ــور  الدكت ــانية  اإلنس ــة  للتنمي
ــم اختيار  ــي أنه ت ــب الرصم نجي
ــني  لتدش ــي  الطب ــدر  ج ــز  مرك
ــدد  ع ــادة  لزي ــرا  نظ ــرشوع  امل
ــة الذي  ــذه املنطق ــني يف ه النازح
ــم بـ 17 الف أرسة أي  يقدر عدده

ما يعادل 108 آالف نازح.
وقال الرصمي " قامت املنظمة 
ــدد من املعدات  بتجهيز املركز بع
ــة  بتكلف ــة  الطبي ــتلزمات  واملس
مليونني و 745 الف ريال بتمويل 
رشكة تيليمن لالتصاالت الدولية 

ــة  التنفيذي ــدة  الوح ــإرشاف  وب
ــات النازحني بأمانة  إلدارة مخيم
ــذا  ــا إىل أن ه ــة " .. الفت العاصم
ــون أغلب  ــم كمرحلة أوىل ك الدع
ــرضرة نتيجة  ــة مت ــز الطبي املراك

العدوان والحصار .
ــي  الرصم ــور  الدكت ــا  ودع
املنظمات الدولية إىل دعم املجال 

الصحي يف اليمن املتدهور جدا.
ــر مركز  ــاد مدي ــن جانبه أش م
ــه الجدري  ــي عبدالل ــدر الطب ج
ــني بأمانة  ــدة النازح ــود وح بجه
ــاهم يف دعم  العاصمة وكل من س
ــم أجهزة  ــالل تقدي ــز من خ املرك
ــني  ومعدات طبية من أجل تحس
ــة  الطبي ــات  الخدم ــتوى  مس

للنازحني واملترضرين.
رضورة  إىل  ــدري  الج ــا  ودع
ــتكمال بقية املعدات واألدوات  اس
ــتطيع املركز  ــى يس ــة حت املطلوب
الخدمات  ــة  كاف ــم  بتقدي ــاء  الوف
ــني  للنازح ــة  املجاني ــة  الطبي

واملترضرين واملحتاجني.
ــؤول  مس ــني  التدش ــرض  ح
ــة  التنفيذي ــدة  بالوح ــات  العالق
ــات النازحني بأمانة  إلدارة مخيم
ــم وعدد من  ــة هاني فاه العاصم

املعنيني .

تجهيز مركز جدر الطبي لرعاية النازحينتجهيز مركز جدر الطبي لرعاية النازحين

صنعاء/ سبأ
ــة  الوزاري ــة  اللجن ــدت  عق
املكلفة بدراسة أوضاع السجناء 
ــا لها أمس  ــجون، اجتماع والس
ــايض  ــدل الق ــر الع ــة وزي برئاس
ــات رئيس  ــه عقب ــد عبدالل احم

اللجنة .
ــتعراض  ــاع تم اس ويف االجتم
ــة  ملعالج ــة  عاجل ــة  مصفوف
ــجناء  والس ــجون  الس ــاع  أوض
ــهر، تضمنت توفري  ملدة ستة اش
ــة الجافة وتحديد  ــواد الغذائي امل
ــلة الغذائية لكل فرد شهريا  الس
ــواد غذائية  ــا، وتوفري م وتوزيعه
ــات حافظة كبرية،  طازجة وثالج
ــن  والدواج ــوم  اللح ــد  وتوري

والخرضوات .
ــملت املصفوفة فحص  كما ش
ــة  الكهربائي ــدات  املول ــة  وصيان
ــد  ــجون وتحدي ــرة يف الس املتوف

ــة  النفطي ــتقات  املش ــات  كمي
ــغيلها،  لتش ــهريا  ش ــة  املطلوب
ــادات  عي ــري  توف إىل  ــة  باإلضاف
ــات مصغرة  ــرف عملي ــة وغ طبي

مع األطباء واألجهزة واألدوية.
ــكن  الس ــري  توف ــت  وتضمن
وتوسعة العنابر وتجديد الفرش 
ــال  وأعم ــات  واملالي واألرسة 
ــواد ومالبس  ــري م ــة وتوف النظاف

وأدوات تنظيف.
املنفذين  ــة  ــددت املصفوف وح
ــوزارات املعنية  ــن ال ــرشكاء م وال
ــة يف  ــق النظاف ــار وصنادي والتج
ــات  واملحافظ ــة  العاصم ــة  أمان
ــاس  أس ــىل  ع ــذ  التنفي ــرتة  وف
ــذاء،  ــري الغ ــبوع األول لتوف األس
ــات  الثالج ــري  لتوف ــبوعني  وأس
ــهر توريد املواد  ومنتصف كل ش
ــة  ــتقات النفطي ــة واملش الطازج
ــص الصحة  ــا يخ ــذ فيم والتنفي

ــرار  إق ــن  ــبوع األول م ــن األس م
املصفوفة.

ــرص  ح ــدل  الع ــر  وزي ــد  وأك
اللجنة عىل متابعة وتنفيذ كافة 
ــني  ــا يف تحس ــة به ــام املكلف امله
ــي  والصح ــي  الغذائ ــع  الوض
للسجناء، وعىل جميع الجهات 
ــاص  الخ ــاع  والقط ــمية  الرس
ــة  والعاجل ــة  الفاعل ــاهمة  املس
ــة  املعيش ــة  البيئ ــني  تحس يف 

والصحية للسجناء .
ــدد  ــة بص ــار إىل أن اللجن وأش
ــاريع  مش ــات  دارس ــداد  إع
ــجون  س ــاء  إلنش ــرتاتيجية  اس
ــن  م ــق  املراف ــة  كاف ــمل  تش
ــب مهني  ــدارس ومعاهد تدري م
وأقسام  ومالعب  ــفيات  ومستش
ــة  الثقافي ــب  الجوان ــمل  تش
ــاالت  املج ــة  كاف يف  ــة  واإلبداعي
ــل عىل  ــأنها العم ــن ش ــي م والت

تثقيف وإصالح وتأهيل السجني 
وتسهيل إعادة دمجه باملجتمع 

بعد اإلفراج عنه .
إىل  ــاع  االجتم ــرق  وتط ــا  كم
ــي تقوم  ــة الت ــات النهائي الرتتيب
ــة السجني يف تجهيز  بها مؤسس
ــزي  املرك ــجن  بالس ــفى  مستش

بأمانة العاصمة .
وأشادت اللجنة بكافة أنشطة 
مؤسسة السجني وما تقدمه من 
ــاعدة  دعم كبري وملموس يف مس
ــاع  أوض ــني  وتحس ــجناء  الس

السجون يف جميع املحافظات .
ــاع  االجتم ــتعرض  اس ــا  كم
مرشوعاً قدمه وزير العدل بشأن 
ــني  ــاء صندوق لدعم وتحس إنش

السجون ورعاية السجناء.

لجنة وزارية تستعرض المصفوفة العاجلة لتحسين الوضع لجنة وزارية تستعرض المصفوفة العاجلة لتحسين الوضع 
الغذائي والصحي في السجونالغذائي والصحي في السجون

برئاسة وزير العدل:برئاسة وزير العدل:

صنعاء / سبأ
ــام رشف  التقى وزير الخارجية املهندس هش
ــيا  ــفارة روس ــس القائم بأعمال س ــه أم عبدالل

االتحادية بصنعاء أندريه ترشنوفول.
ــدم مالءمة  ــد وزير الخارجية ع ــاء أك يف اللق
ــروف  للظ  2216 ــم  رق ــن  األم ــس  مجل ــرار  ق
ــكل جرائم  ــربراً ل ــتخدم م ــذي يس ــة وال الحالي
ــة والعمالء  ــة املرتزق ــن وخدم ــدوان يف اليم الع
أي  ــري  لتأخ ــعودية  الس ــتخدمهم  تس ــن  الذي
ــتمرار العديد من  ــوية سلمية فضًال عن اس تس
ــودة األمن  ــاوزات املعيقة لع ــات والتج املمارس

واالستقرار يف اليمن.
وجدد الوزير هشام رشف التأكيد عىل موقف 
ــوية والحل السلمي بعيدا  اليمن الداعي للتس
ــي تضعها  ــرتاطات الت ــن كل العراقيل واالش ع
دول العدوان، ومنها ما يتعلق بمحافظة وميناء 
ــرياً إىل أنه يجب التعامل معها يف  الحديدة، مش

إطار حل متكامل يشمل كل الجبهات واملناطق 
ــذ يف  ــة تأخ ــوية متكامل ــار تس ــذ ويف إط واملناف
االعتبار حقوق السيادة اليمنية وعدم السماح 

بأي انتهاك لها.

ــيا  من جانبه أوضح القائم باألعمال أن روس
ــالم يف اليمن،  ــق الس ــا لتحقي ــل جهوده تواص
ــائل  ــرب الوس ــن إال ع ــل يف اليم ــدا أن ال ح مؤك

السلمية.

وزير الخارجية  يؤكد موقف اليمن الداعي للتسوية وزير الخارجية  يؤكد موقف اليمن الداعي للتسوية 
السياسية بعيدا عن اشتراطات دول العدوانالسياسية بعيدا عن اشتراطات دول العدوان

خالل لقائه القائم باعمال السفارة الروسية بصنعاءخالل لقائه القائم باعمال السفارة الروسية بصنعاء

ــس  ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــرض األخ صال ح
ــس املجلس  ــب رئي ــه نائ ــىل ومع ــيايس األع الس
ــة الثورية  ــس اللجن ــوزة ورئي ــم لب ــور قاس الدكت
ــل تخرج  ــي أمس حف ــد عيل الحوث ــا محم العلي
ــش  الجي ــال  أبط ــن  م ــهداء  للش ــاء  الوف ــة  دفع
ــة الرابعة، بحضور  ــعبية يف املنطق ــان الش واللج
قائد املنطقة اللواء عبد اللطيف املهدي، واللواء 
ــوادر وزارة  ــن قادة وك ــم وعدد م ــد الله الحاك عب

الدفاع.
ــة ومكثفة،  ــرتة تدريب خاص ــة ف ــت الدفع وتلق
ــة ومتخصصة لرفد  ــارات قتالية احرتافي عىل مه
ــب احتياجات كل  جبهات القتال املختلفة بحس
جبهة ووفق االسرتاتيجية الحديثة لوزارة الدفاع 
ــة املعتدين  ــة يف مواجه ــن املعادل ــتغري م التي س

والغزاة .
ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي ــاهد  وش
ــاورة القتالية التكتيكية التي نفذها  ومرافقوه املن
ــرية الحية،  ــة بالذخ ــدات املتخرج ــال الوح أبط
ــة واألعمال  ــارات القتالي ــني نماذج من امله مقدم

التكتيكية التي تلقوها خالل الدورة التدريبية .
ــيايس األعىل عن  ــس الس ــرب رئيس املجل واع
ــة بما تمثله  ــعادته بحضور تخرج هذه الدفع س
ــرية رجال اليمن  ــي الفخر واالعتزاز بخ من دواع
ــرس تحالف  ــاد والدفاع وك ــالح والجه رجال الس
العدوان الذي شن عدوانا عىل اليمن وفرض عىل 
ــرك الكثري من األعمال والتوجه للدفاع  الجميع ت
ــرة جعل اليمن  ــة والكرامة وكرس مؤام عن الحري

وشعبه لقمة سائغة للقاعدة وداعش.
ــال الوطن يف  ــوذج من رج ــذا النم ــال" إن ه وق
ــن عرشات  ــذا املوقع وغريه م ــة ويف ه ــذه الدفع ه
ــتعني  املواقع الرافدة للجبهات بالرجال فيما يس
ــن الجنجويد  ــث باملرتزقة م ــدوان للعام الثال الع
والسودانيني وبالك ووتر ووراءهم أمريكا بكل ما 

ــلحة اال أن  تملك ودعمها املفتوح بكل أنواع األس
الفرق أن هذه املخرجات هي مخرجات مع الحق 
ويف موقع الدفاع وتلك تحالفات وعدوان مخرجه 
ــاة وإنفاق  ــتهداف الحي ــيطان واس ــف الش تحال

األموال يف الصد عن سبيل الله".
ــل  العم أن  إىل  ــاد  الصم ــح  صال األخ  ــار  وأش
ــن  ــه م ــا مع ــكل م ــدي ب ــل املعت ــباب جع باألس
ــدان املعركة ويف ذات الوقت  تجهيزات يفر من مي
ــن باإليمان  ــني واملجاهدي ــئ أرواح الخريج تمتل

والصرب والثبات.
ــت إىل أن ما يمثله الخريجون من قيمة وما  ولف
ــع يف وجوههم كفيل بالتأكيد عىل  يطالعه الجمي
ــتنتقل  ــتتغري وأن املعركة س أن معادلة املعركة س
إىل مرحلة الهجوم والتنكيل بالعدو مع استعداد 

املجتمع بالصرب والثبات.

ــن وأمان  ــه املجتمع من ام ــم ب ــا ينع ــد أن م وأك
ــون  ــال الذين يفرتش ــات األبط ــاج تضحي ــو نت ه
ــال  ــات القت ــماء يف جبه ــون الس األرض ويلتحف
ــات الكبرية  ــني التضحي ــن الوطن مقدم دفاعا ع
ــه دون من  ــر من الل ــم نيل األج ــم وأمله وغرضه
ــع ويف املقدمة  ــو ما يوجب عىل الجمي أو أذى وه
املجلس السيايس األعىل والحكومة أن يضعوهم 
ــم األولية يف كل  ــون له ــني وأن تك ــات األع يف حدق

األعمال والفرص.
ــيايس األعىل رسالة  ووجه رئيس املجلس الس
ــال املرابطني يف  ــال الرج ــكل رج ــزاز ل ــكر واعت ش
ــدا عن  ــم بعي ــني أرواحه ــال الباذل ــات القت جبه
أهلهم ومصالحهم يف رمضان والعيد وغريهما من 
ــد وهو االنتصار  ــاٍم ونبيل وحي األوقات لهدف س
ــم ومنكم يف  ــتمده منه ــه وجعلونا نس ــا امنوا ب مل
ــرب والثبات  ــب والجهاد وهو الص ــن التدري ميادي

والتضحية.
ــعب  ــن الوطن والش ــني ع ــاف" إن املدافع وأض
ــام  ــزة والكرامة هم الحاصلون عىل أعىل وس والع
من األوسمة التي منحها الله للقوم الذين يحبهم 
ــبيل  ــبيله ويف س ــم يقاتلون يف س ــه النه ويحبون
ــون  ــم يمثل ــق وانه ــارا للح ــتضعفني وانتص املس
االنتصار لليمن والعدالة والكرامة وستكرس وتذل 

هيمنة املنافقني".

ــيايس األعىل بما  ــس الس ــس املجل ــاد رئي وأش
ــذ  ــب والتنفي ــز يف التدري ــان وتمي ــن إتق ــه م ملس
ــني..  للخريج ــة  عالي ــة  معنوي وروح  ــك  والتكتي
ــود قيادة املنطقة  ــكره وتقديره لجه معربا عن ش

ووزارة الدفاع والكادر التدريبي والتأهييل.
فيما أكد نائب رئيس املجلس السيايس األعىل 
ــن األحرار  ــاء الوط ــوزة أن أبن ــم لب ــور قاس الدكت
ــبيل  وهم يف طالئع املجد والخلود والنضال يف س
ــون  يحقق ــه  وكرامت ــه  ووحدت ــه  وحريت ــن  الوط
ــن  ــتقبل الوط ــارض ومس ــان لح ــم األم ببطوالته
ــا  ــا ثبات ــة يزيده ــات العالي ــال " إن املعنوي .. وق
ــؤالء األبطال وما ينفذونه  ــماء ه وارتفاعا إىل الس
ــن تضحيات  ــه زمالؤهم م ــا يقدم ــال وم من أعم

وبطوالت يف امليادين".
ــاط  ــتوى االنضب ــعادته بمس ــن س ــرب ع واع
ــة  ــبعة بالبطول ــداع واألرواح املش ــز واإلب والتمي
واالنتصار وهي تنفذ يف املناورات القتالية مشاهد 
ــا زمالؤهم  ــبق وأن حققه ــوالت التي س ــن البط م
ــعب  ــاح والدفاع عن الوطن والش يف ميادين الكف
ــكر والتقدير  ــا عن الش ــة .. معرب ــزة والكرام والع

للقيادات التعليمية وقيادات وزارة الدفاع .
ــع  ــق م ــرص يتحق ــني بالن ــوزة أن اليق ــد لب وأك
ــني األوفياء  ــوه املتخرج ــة كل وجه من وج إطالل
ــعبية  ــال الجيش واللجان الش ــن أبط الرشفاء م

ــي  ــارات الت ــة أن كل امله ــىل ثق ــن ع ــال" نح .. وق
ــذي وصلوا اليه  ــتوى ال تلقوها يف الدورات واملس
سيكون محل تطبيق وتنفيذ مبدع ومتميز وأنهم 

سيكونون يف عناية ورعاية الجميع ".
ــة الثورية العليا  ــاد رئيس اللجن من جانبه أش
ــه الخريجون من  ــي بما حقق ــد عيل الحوث محم
إنجاز يف األداء .. الفتا إىل ما أصبحت تعاني منه 
ــعودية رأس  ــار جعل الس دول العدوان من انكس
ــن هجمات  ــم املتحدة م ــكو إىل األم ــدوان تش الع
الجيش واللجان الشعبية وتطالب بإيقافها وهم 
من يعتدون عىل اليمن ويقتلون نساءه وأطفاله.

ــؤالء  ــدي ه ــىل أي ــيكتب ع ــرص س ــد أن الن وأك
ــت االنتصارات عىل أيدي من  األبطال كما تحقق
ــعبية  ــبقوهم من أبطال الجيش واللجان الش س
وسيكونون فخرا للشعب اليمني وحاملني رايات 

النرص يف أرجاء الوطن.
ــكريا  ــهد عرضا عس وكان حفل التخرج قد ش
ــد الخريجون أنهم  ــوى املتخرجة، وأك ــا للق رمزي
ــينطلقون  ــن الظن بهم وس ــيكونون عند حس س
ــاع  ــار يف الدف ــة لالنتص ــة صادق ــن روح إيماني م
ــتضعفني وحماية الوطن واألعراض من  عن املس

املعتدين وقتلة األطفال والنساء.
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ALTHAWRAHالثــــورة

ــعبية  ــت األجهزة األمنية واللجان الش ضبط
ــتبهاً به عىل ذمة جرائم وقضايا  68 متهماً ومش
ــني املاضيني يف عدد  ــة وقعت خالل اليوم جنائي

من محافظات الجمهورية.
ــبأ) أنه نجم عن  ــح مصدر أمني لـ (س وأوض
ــخاص  ــم والقضايا مقتل ثالثة أش ــك الجرائ تل

وإصابة 15 آخرين ، مبيناً أن 39 من املحتجزين 
ــيمة ، فيما بلغ  ــة جس ــون بجرائم جنائي متهم
ــيمة 29  عدد املتهمني بجرائم جنائية غري جس

متهماً.
ــان  واللج ــة  األمني ــزة  األجه أن  إىل  ــار  وأش
ــيارتني مرسوقتني وثالث  ــعبية استعادت س الش

دراجات نارية .
ــان  واللج ــة  األمني ــزة  األجه ــت  ضبط ــا  كم
ــة جبل  ــة بمديري ــس عصابة رسق ــعبية أم الش

عيال يزيد بمحافظة عمران.
ــبأ) أنه تم ضبط  وأوضح مصدر أمني لـ (س
العصابة وقائدها وإحالتهم للجهات املختصة، 

مشرياً إىل أنه تم أيضاً ضبط عدد من املرسوقات 
وهي عبارة عن معدات زراعية ودراجات نارية.

ــات تابعة  ــط باص ــه تم ضب ــدر أن ــد املص وأك
ــتخدمونها لنقل املرسوقات  ــة كانوا يس للعصاب
ــيش  ــب وهمدان وبني حش ــات أرح ــن مديري م

بمحافظة صنعاء.
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صنعاء/ سبأ
ــب اليمن، حجر  ــة العون املبارش، مكت وضعت جمعي
ــاس يف مديرية فرع  ــاس لتنفيذ مرشوع مياه األخم األس
ــة العامة لألوقاف  ــة إب بتمويل األمان ــن بمحافظ العدي
بدولة الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة ملشاريع مياه 

الريف.
وأوضح مسؤول مشاريع املياه بمكتب جمعية العون 
ــون من  ــزاع أن املرشوع يتك ــادل ه ــدس ع ــارش املهن املب
خزانني خرسانيني سعة أحدهما 100 مرت مكعب واآلخر 
ــخ ووحدتي  ــة إىل غرفتي ض ــب، باإلضاف ــرت مكع 200 م
ــل عدادات  ــة وخطوط ضخ وتوصي ــخ عمودية وأفقي ض
مع ملحقاتها إىل منازل املواطنني وشبكة أنابيب بأقطار 

مختلفة وطول 48 ألفاً و 135 مرتاً طولياً.
ــه 10 آالف  ــتفيد من ــرشوع الذي يس ــار إىل أن امل وأش
ــوادر املحلية من  ــل الك ــب وتأهي ــن تدري ــمة يتضم نس
ــرشوع بما يضمن  ــاه إلدارة امل ــتخدمي املي ــة مس جمعي

استدامته.
ــة باليمن معايل  ــك أكدت مديرة مكتب الجمعي إىل ذل
ــات العون  ــاه ضمن أولوي ــاريع املي ــعويس أن مش العس
ــاهمة يف  املبارش لتوفري املاء العذب الصالح للرشب واملس

الحد من األمراض واألوبئة ومنها الكولريا.
ــد أن اليمن يفتقر للمياه  وقالت إن اإلحصائيات تؤك
ــددون  مه ــكان  الس ــن  م  75% وأن  ــرشب  لل ــة  الصالح
ــبب  باألمراض املنقولة عن طريق املياه امللوثة التي تتس
ــا أن %21.5 فقط من  ــنوياً، كم ــاة 55 ألف طفل س يف وف

سكان الريف يحصلون عىل مياه الرشب الصحية.

دعم كويتي لمشروع مياه االخماس دعم كويتي لمشروع مياه االخماس 
في مديرية العدين بإبفي مديرية العدين بإب


