
نجران :
ــش واللجان دكت  ــة الجي * مدفعي
ــبكة  تجمعات للمرتزقة يف موقع الش

بعدد من القذائف الثقيلة
جيزان :

* قناصة الجيش يسقطون جنديا 
سعوديا يف موقع الخوبة

*  إطالق صاروخ زلزال2 وعدد من 
ــىل تجمعات  ــا ع ــخ الكاتيوش صواري
ــة  واملرتزق ــعوديني  الس ــود  للجن

السودانيني يف بوابة املوسم

تعز :
ــة للمرتزقة  ــة تابع ــري آلي * تدم

رشق املخا
ــوف  صف يف  ــى  وجرح ــىل  قت  *
ــكرية  ــالل عملية عس ــة خ املرتزق
ــىل  ع ــان  واللج ــش  الجي ــا  نفذه
ــة  الكدح ــة  منطق يف  ــم  مواقعه

بمديرية املعافر
ــكرية تابعة  * تدمري مدرعة عس
للمرتزقة من قبل وحدة الهندسة  

رشق املخا
نهم :

ــادي املرتزق هيثم  * مرصع القي
ــم الصايدي من ابناء عمران  قاس
بنريان الجيش واللجان الشعبية 

يف جبهة نهم
الجوف :

ــش  للجي ــت  مباغ ــوم  هج  *
ــع  ــىل مواق ــعبية ع ــان الش واللج
ــقوط  ــة بمنطقة مزوية وس املرتزق

قتىل وجرحى يف صفوفهم
العدوان  ــة  ــة ملرتزق آلي ــري  *تدم
ــن بمديرية خب  ــة صربي يف منطق

والشعف
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  *
ــات  تجمع ــتهدف  تس ــعبية  الش

للمرتزقة يف منطقة الخليفني
ــىل مواقع  ــة هجومية ع * عملي
ــة  الرشقي ــراف  األط يف  ــة  املرتزق
ــىل  قت ــقوط  وس ــون  املت ــة  ملديري

وجرحى يف صفوفهم
ميدي :

ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  *
تستهدف تجمعا ملرتزقة العدوان 

السعودي شمال صحراء ميدي
شبوة :

ــة  ــة ملرتزق ــة تابع ــاب آلي * إعط
ــاق  الس ــة  منطق يف  ــدوان  الع

بمديرية عسيالن
البيضاء :

ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  *
تجمعات للمرتزقة يف الزاهر بعدد 

من القذائف

الجوف :
ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  10
ــىل مديرية  ــعودي ع ــي الس األمريك

املتون
ــدوان عىل  ــريان الع ــارات لط * 3 غ

مديرية املصلوب
نهم :

ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط  *
ــن غارتني عىل مديرية  األمريكي  يش

نهم
حجة :

ــن 3 غارات  ــدوان يش ــريان الع * ط
عىل مديريتي حرض وميدي

صعدة :
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  *
ــة من  ــق متفرق ــىل مناط ــعودي ع س

مديرية رازح
نجران :

ــدوان عىل  ــريان الع ــارات لط * 3 غ
موقع الطلعة
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02 الثــــورةأخئار وتصارغر

 صنعاء - سبأ
ــة  والبيئ ــاه  املي ــر  وزي ــث  بح
الوزير  ــه  ــل عبدالل نبي ــدس  املهن
ــفام  ــة منظمة أوكس أمس مع بعث
ــر  املدي ــال  بأعم ــم  القائ ــة  برئاس
ــج اإلقليمي  ــر الربام القطري مدي
شاين استيفنسن جوانب التعاون 
ــة خاصة يف  ــوزارة واملنظم ــني ال ب

مكافحة الكولريا وسبل تطويرها.
ــاء إىل دور املنظمة  ــرق اللق وتط
ــاه  ــود وزارة املي ــاندتها لجه ومس
ــة وباء  ــال مكافح ــة يف مج والبيئ

الكولريا.
ــيق  ــاء رضورة التنس ــد اللق وأك
ــة خاصة ما  ــوزارة واملنظم ــني ال ب
التي  ــالت الجارية  يتعلق بالتدخ
الكولريا  أوكسفام ملكافحة  تنفذها 
ــال املياه واإلصحاح البيئي  يف مج

بمحافظات عمران، تعز، حجة.
ــر  ــال املدي ــم بأعم ــدى القائ وأب
الربامج اإلنسانية  القطري ومدير 
ــتعداد املنظمة  ــل تيمنز، اس نايج
ــة  محافظ يف  ــل  العاج ــل  التدخ

ــن املحافظات  ــة باعتبارها م حج
ــاء وعىل وجه  ــا للوب ــرث تعرض األك
ــة،  املحابش الخصوص يف مناطق 
ــس،  عب ــاهل،  الش ــمر،  ش ــل  قف

األمرور.
ــاه والبيئة  ــن وزير املي بدوره ثم
ــانية  عاليا الجهود والربامج اإلنس
ــفام يف مكافحة  التي تنفذها أوكس

الكولريا.
ــىل  ــاه ع ــرص وزارة املي ــد ح وأك
ــا  وبم ــهيالت  التس ــة  كاف ــم  تقدي
ــن املنظمة من تنفيذ برامجها  يمك
امليدانية يف املحافظات املستهدفة 

عىل أكمل وجه.
ــل أول وزارة  ــاء وكي ــرض اللق ح
ــي ورئيس  ــاه عبدالغني املدان املي
ــة  املائي ــوارد  للم ــة  العام ــة  الهيئ
ــه ورئيس  ــادي قريع ــدس ه املهن
الهيئة العامة ملشاريع مياه الريف 
ــارص والناطق  ــهاب ن املهندس ش
ــالم  الس ــد  عب ــوزارة  لل ــمي  الرس

الحكيمي.

وزير المياه يبحث مع بعثة أوكسفام التعاون وزير المياه يبحث مع بعثة أوكسفام التعاون 
في مجال مكافحة الكوليرافي مجال مكافحة الكوليرا

الحديدة / سبأ
ــة الدكتور صالح  ــد وزير املالي تفق
ــواء الركن  ــل الل ــر النق ــعبان ووزي ش
ــل  ــري العم ــس، س ــامي أم ــا الش زكري
ــف  ــاء الصلي ــرك مين ــاء وجم يف مين

بمحافظة الحديدة.
ــالل زيارتهما  ــران خ ــد الوزي وعق
ــس  رئي ــب  نائ ــم  ض ــاء  لق ــة  التفقدي
ــر  األحم ــر  البح ــئ  موان ــة  مؤسس
ــام  ع ــر  ومدي ــن  الدي رشف  ــى  يحي
ــه  ــري الل ــدي خ ــف أفن ــاء الصلي مين
ــليم  ــر جمرك ميناء الصليف س ومدي
الحرضمي ومدير منشأة رأس عيىس 
ــؤويل  ومس ــر  املطه ــل  نبي ــة  النفطي
ــتعرضا خالله  اإلدارات املختصة، اس
ــن جراء  ــه الوط ــذي يمر ب ــع ال الوض
ــر  ــار ورضورة تضاف ــدوان والحص الع

الجهود لخدمة الوطن.
ــني يف ميناء  ــتمعا من املختص واس
رأس  ــأة  ومنش ــرك  والجم ــف  الصلي
ــي تواجه  ــات الت ــىس إىل الصعوب عي
ــاوز تلك  ــول لتج ــل والحل ــري العم س
ــتمرار  اس ــن  يضم ــا  بم ــات  الصعوب

العمل بصورة طبيعية.
ــل عىل  ــة والنق ــرا املالي ــد وزي وأك
ــة الجهود يف تحصيل  أهمية مضاعف
ــة والرضيبية  ــة املوارد الجمركي وتنمي

ــوم  والرس ــرادات  اإلي ــن  م ــا  وغريه
ــد الخزينة  ــل رف ــا يكف ــيادية، بم الس
ــات  ــة احتياج لتلبي ــة  ــة للدول العام

املرحلة الراهنة.
ــذا الجانب  ــالء ه ــىل إي ــددا ع وش
ــاذ  اتخ ــالل  خ ــن  م ــة  خاص ــة  أولوي
ــراءات القانونية  ــة اإلج ــق كاف وتطبي
والكفية برسعة وانسيابية التحصيل 
ــرادات إىل  ــف اإلي ــدات ملختل والتوري
ــزي اليمني إعماال  ــرف البنك املرك ط

للقوانني املالية املعمول بها.
رضورة  ــىل  ع ــران  الوزي ــد  وأك
التنسيق بني كافة الجهات العاملة يف 
امليناء وتعزيز الثقة لدى مستخدمي 
ــرب  ع ــم  بضائعه ــال  إدخ يف  ــاء  املين

ــهيالت  ــاء من خالل تقديم التس املين
ــة املجال  ــم وعدم إتاح ــة له القانوني
ــل قد  ــب أو تحاي ــاون أو تالع ألي ته
ــل بأداء  ــري األداء ويخ ــىل س ــر ع يؤث
ــوارد  ــة م ــر وتنمي ــة يف تطوي الحكوم

الدولية املالية.
ــر النقل  ــر املالية ووزي ــه وزي ووج
ــاء الصليف  ــات العاملة يف مين الجه
ومنشأة رأس عيىس بإعداد آلية عمل 
ــيق  ــاون والتنس ــل التع ــرتكة تكف مش
ــام  ــن القي ــا م ــا يمكنه ــتمر وبم املس
ــه املطلوب ويخدم  بعملها عىل الوج
ــرادات  ــة وينمي اإلي ــة العام املصلح
ــة يف رفد  ــات الحكوم ــق طموح ويحق

الخزينة العامة للدولة.

وزيرا المالية والنقل يتفقدان سير العمل وزيرا المالية والنقل يتفقدان سير العمل 
بميناء وجمرك الصليف بالحديدةبميناء وجمرك الصليف بالحديدة

الحديدة /سبأ
ــؤون اإلقتصادية الدكتور  ــس الوزراء للش أكد نائب رئي
ــني مقبويل أهمية دور اإلعالم الوطني يف نقل الحقائق  حس
ــاره يف  ــدو إظه ــالم الع ــاول إع ــذي يح ــف ال ــف الزي وكش

وسائلهم اإلعالمية املختلفة.
ــس بإذاعة  ــاء عقد أم ــويل خالل لق ــور مقب ــال الدكت وق
ــن أصبح ورقة حرب  ــالم يف الوقت الراه ــدة " إن اإلع الحدي
ــل تحقيق إنجازات  ــالل إعالمه املضل ــاول العدو من خ يح
ليست موجودة عىل الواقع، ما يتطلب منا مواكبة ذلك من 

خالل إعالم يتعامل مع الوضع بمصداقية ومهنية ".
ــات  ــالم والصحافة ومختلف املؤسس ــال اإلع ودعا رج
ــار  ــىل إظه ــل ع ــدو والعم ــف الع ــف زي ــة إىل كش اإلعالمي
ــدوان التحالف بحق  ــي يرتكبها ع ــانية الت ــم اإلنس الجرائ
ــعب اليمني وإبراز النجاحات واإلنتصارات التي  أبناء الش
ــعبية يف مختلف  ــان الش ــش واللج ــال الجي ــا أبط يحققه

الجبهات.
ــرت به إذاعة  ــاد بالدور االعالمي املتميز الذي ظه وأش
ــة  ــا يف مواكب ــود إدارته ــرتة وجه ــذه الف ــالل ه ــدة خ الحدي
التطورات اإلعالمية .. مؤكدا دعم الحكومة لتطوير اإلعالم 

باملحافظة واملساهمة يف إنشاء قناة تهامة التلفزيونية.
ويف اللقاء الذي حرضه وزير الكهرباء والطاقة املهندس 
ــن أحمد الهيج  ــظ الحديدة حس ــف الجرموزي ومحاف لط
ــارص أحمد ..  ــباب صدام ن ــؤون الش ــل املحافظة لش ووكي
ــذا اللقاء يأتي يف  ــالم أحمد حامد إىل أن ه ــار وزير اإلع أش

إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز دور اإلعالم ومنها 
ــالة اإلعالمية إىل  اإلذاعات املحلية بما يمكنها إيصال الرس

املحافظات.
ــث اإلذاعي  ــالم لتقوية الب ــود وزارة االع ــت إىل جه ولف
ــي يف إطار  ــه يأت ــذا التوج ــد أن ه ــدة .. مؤك ــة الحدي إلذاع
ــال بثه إىل  ــاول إيص ــذي يح ــادي ال ــالم املع ــة اإلع مواجه
ــري الذي قام به  ــتغال يف ذلك التدم املحافظات اليمنية مس
طريان العدوان وطال املنشآت اإلعالمية ومنها استديوهات 

البث اإلذاعي وأبراج التقوية إلذاعة الحديدة.
ــاع الثقافة واإلعالم عيل قرش  وكان وكيل املحافظة لقط
ــادر املنصوب قد اعتربا  ــام إذاعة الحديدة عبدالق ومدير ع
ــهم يف توعية املواطن  إذاعة الحديدة منرباً إعالمياً قوياً يس
ــف املواقع  ــجلة يف مختل ــج املبارشة واملس ــن خالل الربام م

والجبهات.
ــا  ــون له ــتحق أن تك ــدة تس ــة الحدي ــدا أن محافظ وأك
ــوع  ــا التن ــن خالله ــس م ــة تعك ــة قوي ــات إعالمي مؤسس
ــذه املرحلة  ــه املحافظة وخاصة يف ه ــايف الذي تمتاز ب الثق
ــدى جبهات مواجهة  ــكل فيها أبناء الحديدة إح التي يش

العدوان ومرتزقته .
ــوزراء  ــس مجلس ال ــب رئي ــرى تفقد نائ ــة اخ ــن جه م
ــويل ومعه وزيرا  ــني مقب ــؤون االقتصادية الدكتور حس للش
الكهرباء والطاقة املهندس لطف الجرموزي واإلعالم أحمد 
ــن أحمد الهيج أمس محطة  حامد ومحافظ الحديدة حس
ــم صيانتها وإعادة جاهزيتها  ــاء رأس كتنيب التي يت كهرب

للعمل.
ــن مدير عام  ــوزراء ومرافقوه م ــب رئيس ال ــتمع نائ واس
ــالم إىل رشح حول أعمال الصيانة  ــة املهندس طه س املحط
ــة التي توقفت  ــات والتجهيزات للمحطة املركزي واإلصالح
ــو املحطة  ــود مهندس ــار وكذا جه ــدوان والحص ــراء الع ج
ــذي عدد من  ــاخن الذي يغ ــغيل الخط الس ــتمرار تش الس

املرافق الصحية والخدمية باملحافظة.
وتعرف الدكتور مقبويل والزائرون خالل زيارتهم ألقسام 
املحطة املركزية من املختصني عىل مراحل العمل باملحطة 
ــتعدادات لبدء  ــال الصيانة واالس ــبة إنجاز أعم ومدى نس

عودة تشغيلها وإعادة التيار الكهربائي للمحافظة.
ــديس املحطة  ــوزراء بجهود مهن ــب رئيس ال ــاد نائ وأش
ــهامهم يف متابعة كافة أقسام  ــغيل املحطة وإس إلعادة تش
ــا إىل أن  ــا للعمل .. الفت ــادة دخوله ــا وإع ــة لتهيئته املحط
ــة إىل ميناء الحديدة تحمل عىل  ــفناً تجارية قادم هناك س

متنها كميات من املازوت لتشغيل املحطة.
ــتى  بش ــعى  يس ــدوان  الع أن  ــويل  مقب ــور  الدكت ــد  وأك
ــاء الحديدة من  ــان أبناء اليمن عموما وأبن ــائل لحرم الوس
ــي من خالل منع  ــا التيار الكهربائ ــة الخدمات بما فيه كاف
سفينة املازوت الخاصة بتشغيل الكهرباء من الدخول إىل 

ميناء الحديدة.
ــالل الزيارة وكيل املحافظة عبدالجبار أحمد  رافقهم خ
ــالم  ــد ومدير عام كهرباء منطقة الحديدة جماعي س محم

كليب.

نائب رئيس الوزراء يؤكد على دور اإلعالم الوطني في كشف زيف العدوان وفضح جرائمهنائب رئيس الوزراء يؤكد على دور اإلعالم الوطني في كشف زيف العدوان وفضح جرائمه
وزير االعالم: هذا التوجة يأتي في اطار مواجهة االعالم المعادي الذي يحاول ايصال بثة إلى المحافظات اليمنية وزير االعالم: هذا التوجة يأتي في اطار مواجهة االعالم المعادي الذي يحاول ايصال بثة إلى المحافظات اليمنية 

تفقد أعمال الصيانة بمحطة كهرباء رأس كتنيبتفقد أعمال الصيانة بمحطة كهرباء رأس كتنيب

صنعاء / سبأ
ــس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن  التقى رئيس مجل

حبتور، أمس بصنعاء رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمرأة.
ــؤون الدفاع  ويف اللقاء الذي حرضه نائب رئيس الوزراء لش
ــوزراء  ــام مجلس ال ــان وأمني ع ــالل الرويش ــواء ج ــن الل واألم
الدكتور عبدالقادر العلبي، استعرضت رئيس اللجنة الدكتورة 
ــعيد، التقرير الخاص بوضع اللجنة الوطنية وأبرز  ــفيقه س ش
ــني املاضيني يف خدمة املرأة  ــطة التي نفذتها خالل العام األنش
ــعودي والحرب  اليمنية ومنارصة قضاياها يف ظل العدوان الس

املفروضة عىل الشعب اليمني.
ــطة والفعاليات التي شاركت فيها  ــار التقرير إىل األنش وأش
ــا أنجزته من  ــي والخارجي وم ــتويني الوطن ــىل املس اللجنة ع
ــي الهولندي ألبحاث  ــن املعهد امللك ــات وأبحاث بدعم م دراس
ــع  ــة بوض ــة الخاص ــها الدراس ــىل رأس ــي وع ــوع االجتماع الن
ــة،  ــة العام ــة يف الصح ــية املتمّثل ــات األساس ــات الخدم قطاع
ــي والتدريب  ــم الفن ــي، التعلي ــث العلم ــايل والبح ــم الع التعلي
ــل العدوان  ــة يف ظ ــا االجتماعي ــة وآثاره ــاه والبيئ ــي واملي املهن
ــار مع إبراز األرضار التي طالت تلك القطاعات والدمار  والحص
ــتوى  ــات ذلك عىل مس ــق ببنيتها التحتية وانعكاس ــذي لح ال

خدماتها للمجتمع بشكل عام واملرأة اليمنية بشكل خاص.
ــة العاصمة  ــم تنفيذها يف أمان ــة التي ت ــح أن الدراس  وأوض
ــت إىل بلورة  ــاء ، هدف ــز، صعدة والبيض ــدن، تع ــات ع ومحافظ
نوعا من املقاربة األولية لإلرضار التي ألحقها العدوان والحرب 
ــة للقطاعات  ــي بالبنية التحتي ــعب اليمن ــة عىل الش املفروض
ــاب للخدمات  ــور أو غي ــن قص ــك م ــم عن ذل ــا نج ــة وم األربع
ــكال املعاناة  ــن معرفة أش ــا، فضال ع ــة به ــة املرتبط االجتماعي
ــن أو تلك  ــكان اليم ــي يواجهها س ــر الت ــات واملخاط والصعوب

املحتمل مواجهاتها يف سبيل الوصول إىل هذه الخدمات.
ــي خرجت  ــادية الت ــات اإلرش ــر إىل التوصي ــرق التقري وتط
ــات  ــرار يف األجهزة واملؤسس ــاعدة صناع الق ــة ملس بها الدراس
ــات سليمة  ــم سياس الحكومية ذات العالقة يف التخطيط ورس

عاجلة ومتوسطة وبعيدة املدى .
ــي  ــات الت ــات والصعوب ــة املعوق ــس اللجن ــت رئي وأوضح

ــتية  ــة والفنية واللوجس ــب املادي ــة يف الجوان ــا اللجن تواجهه
وانعكاساتها عىل استقرار نشاطها ومستوى أدائها لوظيفتها 
ــرأة اليمنية يف ظل الظروف  ــاه القضايا التي تعاني منها امل تج
ــة وذات العالقة  ــة تعاون الجهات املعني ــة .. مؤكدة أهمي الراهن
مع اللجنة لتفعيل وتطوير مستوى نشاطها بما يخدم قضايا 
ــر به الوطن  ــتثنائي الراهن الذي يم ــل الوضع االس ــرأة يف ظ امل

حاليا.
ــطة  ــناد الحكومة لجهود وأنش وأعربت عن تطلعها إىل إس
اللجنة بما يمكنها من االضطالع بمهامها تجاه املرأة ومنارصة 
ــاط املجتمع بما يف ذلك  حقوقها املختلفة والتوعية بها يف أوس
ــاء يف  ــليط األضواء عىل االنتهاكات التي تعرضت لها النس تس

ظل العدوان.
ــة للمرأة وما  ــود اللجنة الوطني ــاد رئيس الوزراء بصم وأش
ــاه املرأة وحقوقها  ــن مهام بحثية وفنية وتوعوية تج أنجزته م
رغم ما واجهها من تحديات وصعوبات نتيجة ظروف العدوان 

ــود  ــي لجه ــاذ الوطن ــة اإلنق ــم حكوم ــداً دع ــار .. مؤك والحص
ــز وتطوير دورها الحيوي يف خدمة  اللجنة وحرصها عىل تعزي
ــذا حرصها عىل  ــة همومها وتطلعاتها وك ــرأة اليمنية ومواكب امل
ــبب  ــاء من ضيم بس ــه النس ــرض ل ــا تتع ــراز م ــاهمة يف إب املس

العدوان والحرب املفروضة عىل الشعب اليمني.
ــدم للجنة والذي  ــم الهولندي املق ــرب عن تقديره للدع وأع
ــة القيمة  ــات البحثي ــن الدراس ــراء مجموعة م ــن إج ــا م مكنه
ــادية حول حقوق  ــطة التوعوية واإلرش ــذ عدد من األنش وتنفي
ــال اإلغاثة خالل  ــة يف مج ــج تدريبي ــك تنفيذ برام ــرأة وكذل امل

العدوان.
ــة  ــل اللجن ــىل رضورة تفعي ــور، ع ــن حبت ــور ب ــد الدكت وأك
ــطتها  ــناد أنش لة إلس لتواصلها مع املنظمات الدولية ذات الِصّ
ــن جهة وإليصال صوت املرأة اليمنية وما تعرضت له من ظلم  م

بسبب العدوان والحصار إىل العالم من جهة أخرى.
ــة وذات العالقة  ــيق مع الجهات املعني ووجه اللجنة التنس

ويف املقدمة وزارة التخطيط والتعاون الدويل إلعداد ورشة عمل 
ــات الخدمات  ــة الخاصة بوضع قطاع ــأن الدراس ــعة بش موس
ــر وآثارها االجتماعية وذلك  ــية يف القطاعات أنفة الذك األساس
بمشاركة الوزارات األربع املعنية وكذا مختلف الجهات األخرى 
ــال أمام  ــاح املج ــة وإفس ــراء وتحديث الدراس ــة إلث ذات العالق

االستفادة منها.
ــة  ــات الحكومي ــوزارات والجه ــزام ال ــة الت ــىل أهمي ــد ع وأك
ــارات القيادات اإلدارية  ــي وتنفيذ دورات لبناء قدرات ومه بتبن
ــات العامة املراعية  ــم السياس يف مجال النوع االجتماعي ورس
ــذ التعميم الصادر يف عام  ــه، إىل جانب متابعة تنفي الحتياجات
ــب النوع  ــاء قواعد البيانات املصنفة بحس ــأن إنش 2010م بش
ــنويا  ــث بياناتها س ــة وتحدي ــات الحكومي ــوزارات والجه يف ال
ــم السياسات السليمة .. معربا  لتسهيل مهمة التخطيط ورس
ــن تمنياته لقيادة اللجنة والعاملني فيها التوفيق والنجاح يف  ع

مهامهم املقبلة.

ــرأة ــة للم ــة الوطني ــادة اللجن ــي قي ــوزراء يلتق ــس ال ــرأةرئي ــة للم ــة الوطني ــادة اللجن ــي قي ــوزراء يلتق ــس ال رئي
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ــكرية  العس ــادر  املص ــب  وبحس
ــان  ــش واللج ــريان الجي ــرت ن ــد دم فق
ــكرية ملرتزقة  ــعبية كذلك آلية عس الش
ــفر عن مرصع مسلحني  العدوان ما أس
ــة ثالثة كانوا  ــن املرتزقة وإصاب أثنني م
ــه أبطال  ــك كمني نصب ــىل متنها وذل ع
ــة  ــة يف منطق ــان لآللي ــش واللج الجي

وادي الربيعة.
وجاء ذلك فيما استهدفت مدفعية 
ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــعودي يف  ــا ملرتزقة العدوان الس تجمع
ــي مديرية رصواح  منطقة املخدرة رشق
ــدة  ومكب ــارشة  مب ــات  إصاب ــة  محقق
ــائر يف األرواح فضال عن  ــة خس املرتزق
ــكريتني كانتا بحوزة  تدمري آليتني عس

املرتزقة هناك.
ــدت املصادر  ــة الجوف أك ويف جبه
ــن  م ــلحني  مس ــرصع  م ــكرية  العس
ــة  قناص ــاص  برص ــة  املرتزق ــيا  مليش
ــعبية يف مديرية  ــش واللجان الش الجي

املتون.
ــش  الجي ــريان  ن ــرت  دم ــماال  وش
ــعبية أمس آلية عسكرية  واللجان الش
يف  ــة  مرتزق ــتقلها  يس كان  ــعودية  س
ــة لصحراء  ــمالية الغربي األطراف الش
ميدي، فيما لقى مسلحان من املرتزقة 
ــش واللجان  ــا برصاص الجي مرصعهم
ــاحل ميدي،  ــرب من س ــعبية بالق الش
ــش  الجي ــة  مدفعي دك  ــع  م ــن  بالتزام
ــرى  ــات أخ ــعبية تجمع ــان الش واللج

للمرتزقة يف منطقة الطوال بجيزان.
ــرصع  ــكرية م ــادر عس ــدت مص أك
ــلحي املرتزقة  ــن مس ــدد م ــة ع وإصاب
ــان  ــش واللج ــال الجي ــد أبط ــدى ص ل
ــلة  ــعبية أمس محاولة زحف فاش الش
ــاه  ــعودي باتج الس ــدوان  الع ــة  ملرتزق

مديرية ذي ناعم بالبيضاء.
ــادر  ــدت املص ــز أك ــات تع ويف جبه
العسكرية مرصع  3 من مرتزقة العدوان 
ــم قناص يف  ــي بينه ــعوي اإلمارات الس
عمليات شنها أبطال الجيش واللجان 
ــز املرتزقة رشقي منطقة  يف مواقع تمرك

يختل يف مديرية املخا الساحلية.

ــش واللجان  ــوات الجي ــت ق وتمكن
ــة  آلي ــاب  إعط ــن  م ــس  أم ــعبية  الش
ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــة  تابع ــكرية  عس
السعودي  محملة باألفراد مستخدمة 
ــة  ــفة زرعتها وحدة الهندس عبوة ناس
العسكرية التابعة للجيش واللجان يف 

مديرية عسيالن.

سلسلة غاراتسلسلة غارات

ــريان العدان  ــادت املصادر أن ط وأف
 3 ــك  كذل ــن  ش ــي  االمارات ــعودي  الس
ــون بمحافظة  ــىل مديرية املت غارات ع
ــه  ــناد مرتزقت ــة الس ــوف يف محاول الج
هناك، كما شن غارتني استهدفتا مزارع 
وموايش املواطنني يف مديرية املصلوب .

 6 ــك  كذل ــدو  الع ــريان  ط ــن  وش  
ــرض وميدي  ــىل مديريتي ح غارات ع
ــط تحليق كثيف  ــة حجة وس بمحافظ

فوق أرجاء املحافظة.
ــلة  ــريان العدوان سلس ــن ط كما ش
ــة يف مديرية  ــىل أنحاء متفرق غارات ع
ــناد املرتزقة هناك  ــم يف محاولة إلس نه
ــه فوق  ــف لطائرات ــق كثي ــط تحلي وس

املديرية خالل ساعات الليل .

مدير مكتب مدير مكتب 

ــة  للدول ــة  املالي ــوارد  امل ــز  وتحفي
ــي والرقابة  ــزول امليدان ــالل الن ــن خ م
املصاحبة بما ساعد عىل تجاوز الكثري 

من الصعوبات والتعقيدات".
ــة  الرقاب ــة  املعني ــات  الجه ــا  ودع
املصاحبة ومنها وزارة املالية والخدمة 
ــالمة  وس ــة  املوازن ــذ  تنفي إىل  ــة  املدني
واإلداري  ــايل  امل ــاق  اإلنف ــراءات  إج
ــاز  الجه ــم  تقيي ــة  أهمي إىل  ــريا  مش  ..
ــىل  ع ــة  والنقدي ــة  املالي ــات  للسياس
ــة ذات كفاءة  ــاس ومعايري اقتصادي أس

عالية.
ــة تكاتف  ــدد الجنيد عىل أهمي وش
ــة  القانوني ــات  القطاع ــة  كاف ــود  جه
ــة واالقتصادية للقضاء عىل  والقضائي
ــف معاناة  ــاد لتخفي ــة أوجه الفس كاف

ــي  الت األرضار  ــم  وتجنيبه ــني  املواطن
ــايل واإلداري  ــاد امل ــبب فيها الفس يتس
ــة الحرجة  ــة يف ظل هذه املرحل وخاص

التي تمر بها البالد.
ــوادره  ــن وكالء الجهاز وك ــا ثم فيم
ــيايس األعىل ومكتب  دعم املجلس الس
ــة الجمهورية لتمكينهم من أداء  رئاس
ــروف االقتصادية  مهامهم يف إطار الظ

الصعبة التى تمر بها البالد.
ــاز  إنج ــىل  ع ــرص  الح ــدوا  وأك
ــىل أكمل  ــة إليهم ع ــام املوكل ــة امله كاف
ــي  الت ــات  الصعوب كل  ــاوز  وتج ــه  وج
ــم  الغاش ــدوان  الع ــراء  ج ــا  يواجهونه

وحصاره الجائر .
ــزي  املرك ــاز  الجه أن  إىل  ــوا  ولفت
للرقابة واملحاسبة سيكون عند حسن 
ــية  ــعب وقيادته السياس ظن أبناء الش
من خالل املساهمة الفاعلة يف مكافحة 

أي مظاهر من مظاهر الفساد.

المحكمة الجزائيةالمحكمة الجزائية

ــة  النياب ــت  طلب ــك  ذل ــون  غض يف 
ــة القادمة  ــة فرصة للجلس ــن املحكم م
الستعراض أدلة اإلثبات التي تحتوي 
تسجيالت  بالصوت والصورة تتضمن 
ــل بكل ما  ــات املتهمني بالتفصي اعرتاف
ــة يف اطار  ــن أعمال إجرامي ــوا به م قام

املهام واألدوار املوزعة بينهم .
ــل إىل 16  التأجي ــة  املحكم ــرت  وأق
ــتكمال استعراض  ــبتمرب القادم الس س
ــة إجراءات النظر  أدلة اإلثبات ومتابع

يف القضية .
ــت  ــة وجه ــة الجزائي ــت النياب وكان
للمتهمني من األول نرص محمد محمد 
ــد حزام  ـــ36 محم ــالمي وحتى ال الس
ــالل الفرتة  ــم خ ــي قيامه ــد اليمن احم
ــرتاك  من 2014م وحتى 2016م ، باالش
ــام  ــة للقي ــلحة ومنظم ــة مس يف عصاب
بأعمال إجرامية بقصد مهاجمة رجال 
ــداث  ــعبية، وإح ــان الش ــن واللج األم
ــة  العاصم يف  ــاالت  واغتي ــريات  تفج

صنعاء..
ــائل  ــرض الوس ــك الغ ــدوا لذل  واع
الالزمة من األموال واألسلحة املتنوعة، 

ــوت  ــة الص ــات كاتم ــادق ومسدس " بن
ومتفجرات وعبوات ناسفة"،  ووسائل 
النقل من السيارات والدراجات النارية 

وأجهزة اتصال وتواصل .
ــد وزعت  ــرار االتهام فق ــب ق وحس
ــم وقاموا  ــا بينه ــة األدوار يف م العصاب
بأعمال املسح والرصد لرجال السلطة 
ــن  واألم ــش  الجي ــراد  أف ــن  م ــة  العام
ــخصيات  والش ــعبية  الش ــان  واللج
ــكرية  العس ــآت  واملنش ــة  االجتماعي
ــا  ــت عليه ــا وترتب ــج عنه ــة نت واألمني
ــع  املجتم ــالمة  وس ــن  األم ــض  تعري

للخطر.
ــراد العصابة  ــرار أن أف ــح الق وأوض
ــد عبدالله  ــذوا عملية اغتيال العمي نف
 23 يف  ــاص  الرص ــدر  حي ــح  مصل
ــي  ــه بح ــام منزل أم ــطس 2016،  أغس
ــني  عبوت ــري  تفج ــداث  واح ــاص،  الرق
ــعبية  الش ــان  اللج ــر  مق يف  ــفتني  ناس
ــن  ع ــج  ونت 2016م  ــو  ماي  13 ــخ  بتاري
ــخاص، احداث  ــدة أش ــك إصابة ع ذل
ــام مطعم  ــفة يف حم ــري عبوة ناس تفج
ــاص، وتفجري  ــي الرق ــوري يف ح املنص
بزرع عبوة ناسفة تحت سيارة املجني 
ــايس ، وتفجري بزرع  ــق العب ــه توفي علي
ــارع عرص  ــف ش ــفة يف رصي ــوة ناس عب
الستهداف احد أطقم اللجان الشعبية 

تم اكتشافها من قبل عمال النظافة .
ــري بزرع  ــداث تفج ــوا بأح ــا قام كم
ــارع الستني  ــفة يف رصيف ش عبوة ناس
ــا  بتفجريه ــب  الخطي ــم  مطع ــام  أم
ــتهداف طقم تابع للجان الشعبية  الس
ــم ،  ــة يف املطع ــا أرضار مادي ــج عنه ونت
ــفة  ــزرع عبوة ناس ــري ب ــداث تفج واح
ــام مكتب  ــارع الزبريي أم ــف ش يف رصي
ــان  ــة اللج ــن نقط ــرب م ــبافون بالق س
ــرث من  ــة إىل زرع اك ــعبية ، باإلضاف الش
ــن بعد   ــا ع ــفة لتفجريه ــوة ناس 25 عب
ــة العاصمة  ــة يف أمان ــن مختلف يف أماك
ــاط  ونق ــكرية  عس ــم  أطق ــتهداف  الس

أمنية.
ــام  ــام إىل قي ــرار االته ــار ق ــا أش كم
ــدوان  الع ــف  تحال ــداد  بإم ــة   العصاب
ــال  ــوا بأعم ــد أن قام ــات بع باإلحداثي
ــكرية  عس ــع  ملواق ــد  والرص ــح  املس

ــخصيات  ــآت عامة وخاصة وش ومنش
ــتهدافها وقصفها بالطريان ومنها  الس
ــل الثقيل  ــكر النق كلية الطريان ومعس
ــادة العامة  ــع ومبنى القي ــواء الراب والل
ــاز األمن  ــى جه ــادة ومبن ــارع القي بش
ــتاد  ــى التلفزيون واإلس ــي ومبن القوم
ــة وصالة  ــة الرياضي ــايض والصال الري
ــا بالفعل بناء  ــن والتي تم قصفه املدائ
عىل ذلك املسح والرصد واإلحداثيات.

ولد الشيخ يطيح
ــتبقت مطابخ تحالف العدوان  واس
ــيخ بهذا  ــد الش ــات ول ــعودي بيان الس
ــارا  مس ــه  ل ــددت  وح ــوص  الخص
ــاءات من  ــمل عقد لق ــاورات يش للمش
ــمتهم "األحزاب الداعمة للرشعية"  س
ــي  املدن ــع  ــات املجتم ــني ملنظم وممثل
ــوية  للتس ــة  الراعي ــدول  ال ــفراء  وس
ــراف  ــاع أط ــعيا إىل إقن ــية، س السياس
ــيخ املشبوهة   الداخل بصفقة ولد الش

لالنسحاب من ميناء الحديدة.
ــيايس  ــت خطط الحل الس وإذ كان
ــيخ خالل العامني  ــي قادها ولد الش الت
ــحاب من املدن  ــو لالنس املاضيني تدع
وتسليم السالح كخطوة أوىل للتسوية 
ــاد  ــن، ع ــاملة يف اليم ــية الش السياس
ــت ضغوط  ــذه املرة وتح ــيخ ه ولد الش
ــدوان الحاملة بتحقيق  عواصم دول الع
إىل  ــاحلية  الس ــات  الجبه يف  ــار  انتص
ــاء  مين ــن  م ــحاب  االنس أن  ــار  اعتب
ــليمه الطوعي لتحالف  ــدة وتس الحدي
العدوان الهمجي سيكون" خطوة أوىل 

ملفاوضات سالم شاملة".
ــون  يمني ــيون  سياس ــف  ووص
ــه خطط  ــيخ وتبني ــد الش ــركات ول تح
ــعودي اإلماراتي  ــف العدوان الس تحال
ــاحلية بأنها " وقاحة "  يف الجبهة الس
ــة هذا املبعوث  ــل عىل عدم حيادي ودلي
ــة  ملصلح ــا  فج دورا  ــارس  يم ــذي  ال
ــعودي االماراتي  ــف العدوان الس تحال
تحت مظلة جهود السالم التي تقودها  
ــذا  ــريين إىل أن ه ــدة، مش ــم املتح األم
ــه من مهماته  ــف كان كافيا العفائ املوق
ــا طيلة عامني  ــال ذريع بعدما أثبت فش

يف إدارة جهود التسوية السياسية.

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..

.. و يعزي في وفاة المخالفي و القاضي الشبامي.. و يعزي في وفاة المخالفي و القاضي الشبامي
صنعاء - سبأ :

ــز صالح بن  ــور عبد العزي ــوزراء الدكت ــث رئيس مجلس ال بع
ــؤون األحزاب  ــكرتري لجنة ش ــاة إىل س حبتور، برقية عزاء ومواس

بجاش املخاليف يف وفاة والده.
ــاته  ــن تعازيه الحارة ومواس ــوزراء يف الربقية ع ــرب رئيس ال وع
ــراد األرسة بهذا املصاب..  ــاش وإخوانه وبقية أف ــة لألخ بج القلبي
سائًال املوىل العيل القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة 

ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

ــث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن  كما بع
حبتور، برقية عزاء ومواساة يف وفاة القايض العالمة يحيى يحيى 
الشبامي، الذي وافاه األجل أمس عن عمر ناهز الـ 85 عاما، قىض 

جله يف خدمة الوطن وتدريس العلم الرشعي والوعظ واإلرشاد .
ــه وتعازيه الحارة  ــزاء عن أمل ــوزراء يف برقية الع ــرب رئيس ال وع
ــد وإخوانه وأفراد  ــن نجل الفقي ــاته إىل عبد الرحم ــم مواس وعظي
ــا بمناقب الفقيد  ــبامي بهذا املصاب.. منوه ــة آل الش األرسة وكاف
ــز يف كافة  ــن عطاء متمي ــا قدمه م ــادي وم ــوي واإلرش ودوره الدع
املناصب التي شغلها يف وزارة األوقاف واإلرشاد وكذلك إسهاماته 

الوطنية من خالل عمله يف مجليس النواب والشورى.
ــبامي واحدا من  ــايض الش ــرس برحيل الق ــن خ ــد أن الوط وأك
ــس روح  ــهود يف تكري ــم دور مش ــن كان له ــالء الذي ــه األج علمائ
التسامح والوسطية واالعتدال يف أوساط املجتمع ومواجهة الفكر 
ــوات الهدامة لوحدة املجتمع  ــرف والوقوف يف وجه كل الدع املتط

وسكينته العامة.
مبتهال إىل املوىل العيل القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
واملغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وطالبه الصرب 

والسلوان.. " إنا لله وإنا اليه راجعون ".
ــيوارى جثمان الفقيد الشبامي الرثى يف مقربة املشهد  هذا وس
بعد الصالة عليه بجامع النور يف مسيك بمديرية أزال عقب صالة 

ظهر غد األحد.


