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"الثورة" 
ــب  الكتائ ــا  تلقته ــة  موجع ــة  رضب
ــعودي  ــف العدوان الس ــة لتحال الرسي
ــداة ضبط  ــي األمريكي أمس غ اإلمارات
ــد تحالف  ــناد التي يعتم ــا اإلس لخالي
ــا  ــا مخابراتي ــي عليه ــدوان الهمج الع
ــن  ــزة األم ــاء أجه ــد إلق ــن األرض بع م
ــس القبض عىل  ــعبية أم واللجان الش
خاليا عنقودية تابعة للعدو يف  مديرية 
ــاء كان  العدو  صعفان بمحافظة صنع
ــناد ميدانية  جندها لتنفيذ مهمات إس
ــة   ومحافظ ــة  العاصم يف  األرض  ــن   م

الحديدة.
ــي فقد  ــان اإلعالم األمن ــا لبي وطبق
ــوض عليها مكلفة  ــا املقب كانت الخالي
من قبل غرف عمليات تحالف العدوان 
ــني محافظتي صنعاء  بقطع الطريق ب
ــاك  إرب ــداث  إح ــدف  به ــدة  والحدي
وفوىض يف الطريق الرئييس الهام الذي 
ــة  للعاصم ــوي  الحي ــان  الرشي ــرب  يعت
ــريا إىل أن الخاليا الرسية  ــاء، مش صنع
ــن كانت  ــة يف قبضة األم ــدو الواقع للع

ــن  ــة األم ــة لزعزع ــا نائم ــكلت خالي ش
واالستقرار والسكينة العامة.

ــي التابع  ــالم األمن ــت بيان اإلع ولف
ــدوان  الع ــوى  ق أن  ــة  الداخلي ــوزارة  ل
ــدء يف تنفيذ  ــا الب ــت لتلك الخالي أوكل
ــق  طري ــع  بقط ــي  اإلجرام ــا  مخططه
بالتوازي  ــوي،  الحي الحديدة  صنعاءـ 
ــاحل  ــدو يف جبهة الس ــرك الع ــع تح م
ــة الحديدة؛  ــي وخاصة بمحافظ الغرب
ــزو واالحتالل  ــهيل مرور قوى الغ لتس
من خالل االشتباك مع الجيش واألمن 

واللجان الشعبية وتنفيذ الكمائن.
ــوض   املقب ــارص  العن أن  إىل  ــت  ولف
ــون  ــة ضالع الخلي ــراد  أف ــن  ــا م عليه
ــعودي بمعلومات  ــدو الس ــد الع بتزوي
ــور  وجس ــة  مهم ــع  مواق ــد  ورص
ــف العدوان  ــات لطريان تحال وإحداثي
ملناطق استهدفها طريان العدو بغارات 

يف وقت سابق.
ــت  ضبط ــد  فق ــدر  املص ــب  وبحس
ــعبية  ــان الش ــة واللج ــزة األمني األجه
ــة  ــلحة الخفيف ــن األس ــرية م ــة كب كمي

ــع  م ــة  املتنوع ــر  والذخائ ــطة  واملتوس
ــم بها العدو  ــارص اإلجرامية زوده العن
ــلحة التي ضبطت  ، مشريا إىل أن األس
ــىل  ــتمل ع ــة تش ــراد الخلي ــوزة أف بح
ــوع إف إن وآلية  ــة ن ــة مختلف 20 بندقي
ــة آربي جي مع  ــية وعدد 29 قذيف روس
ــة ذخرية  ــوات و17 صفيح ــان حش ثم
رشاش آلية وقاعدة هاون 82 وسبطانة 

بي 10 ومعدات أخرى.
ــذه العملية  ــان إىل أن ه ــار البي وأش
ــتباقية جاءت بعد عمليات رصد  االس
ــة أمنية وتخطيط دقيق وناجح  ومتابع
ــي كثمرة  ــذا اإلنجاز يأت ــدا أن ه .. مؤك
ــان  واللج ــة  األمني ــزة  األجه ــل  لتكام

الشعبية وتعاون املجتمع.
ــن  ــد راه ــدوان كان ق ــال " إن الع وق
ــلحة  ــي زودها باألس ــا الت ــىل الخالي ع
ــتخدامها مع بدء معركة الساحل؛  الس
ــان  واللج ــن  األم ــال  رج ــة  يقظ أن  إال 
ــك  ذل ــت  وأحبط ــفت  كش ــعبية  الش
ــك  تل ــت  وضبط ــان  الجب ــط  املخط
ــارص اإلجرام يف  ــلحة وباغتت عن األس

ــك عددا من خاليا  أوكارها؛ لتفكك بذل
ــر  أخط ــط  بضب ــرام  واإلج ــب  التخري

عنارصها ".
ــت إىل أن هذه العملية الناجحة  ولف
ــان  ــزة واللج ــد األجه ــاف إىل رصي تض
ــريا  ــة الحافل بالنجاحات .. مش األمني

إىل أنه يتم مالحقة بقية العنارص.
ــزة األمنية واللجان  وتوعدت األجه
ــاد لكل  ــتقف باملرص ــعبية أنها س الش
ــول له نفسه املساس باألمن  من له تس
ــيالقي نفس  ــكينة العامة وأنه س والس
ــة  ــذه العملي ــت " إن ه ــري .. وقال املص
أن  ــدوان  الع ــوى  لق ــا  أيض ــالة  رس
ــر عىل  ــن تم ــة ل ــاريعهم التخريبي مش
ــعبية الذين  ــن واللجان الش رجال األم
ــكلون جبهة أمنية حصينة لحفظ  يش
ــدي ملؤامرات  ــتقرار والتص األمن واالس

العدوان بكل أشكالها".
وأشادت بتعاون املواطنني .. معتربة 
ــاً لوحدة  ــاً حقيقي ــذا التعاون ضمان ه
ــة والحفاظ  ــك الجبهة الداخلي وتماس

عىل األمن واالستقرار.

عملية أمنية نوعية أفلحت في ضبط أخطر خاليا اإلسناد للعدو السعودي بضواحي صنعاءعملية أمنية نوعية أفلحت في ضبط أخطر خاليا اإلسناد للعدو السعودي بضواحي صنعاء

املحويت/ سبأ
ــز  ــة تعزي ــت أهمي ــة املحوي ــة مدين ــاع بمديري ــد اجتم  أك
ــعودي األمريكي  ــة العدوان الس ــم ملواجه ــاف والتالح االصطف

ومخططاته اإلجرامية.
ــة وكيل  ــذي عقد أمس برئاس ــع ال ــد االجتماع املوس كما أك
ــاء والقيادات  ــائخ والوجه ــمالن وضم املش املحافظة حمود ش
ــعبية  ــم أبطال الجيش واللجان الش ــة باملديرية، دع املجتمعي

املرابطني يف مختف الجبهات دفاعا عن الوطن وسيادته.

ــا يتعرض له  ــارت إىل أن م ــات أش ــت كلم ــاع ألقي ويف االجتم
ــدوان وحصار، يتطلب من الجميع تعزيز التالحم  الوطن من ع

يف مواجهة وإفشال مخططاته .
ــف العدوان  ــازر التي ارتكبها تحال ــدت الكلمات أن املج وأك
ــني، جرائم حرب  ــي منذ أكرث من عام ــعب اليمن بحق أبناء الش

تتناىف مع القيم واألعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.
ــب التنفيذية  ــدراء املكات ــن م ــاع عدد م ــرض االجتم ح

باملحافظة ومسئويل السلطة املحلية باملديرية.

ـــدوان ـــع ـــي مـــواجـــهـــة ال ـــاف ف ـــف ـــط ــت يـــؤكـــد عــلــى تــعــزيــز االص ــوي ــح ــم ــال ـــدواناجـــتـــمـــاع ب ـــع ـــي مـــواجـــهـــة ال ـــاف ف ـــف ـــط ــت يـــؤكـــد عــلــى تــعــزيــز االص ــوي ــح ــم ــال اجـــتـــمـــاع ب
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أقرت قيادة السلطة املحلية بأمانة 
ــلطة  العاصمة تمديد فرتة تحمل الس
ــددة من  املحلية 30 % من املبالغ املس
ــرتكي مؤسسة املياه والرصف  قبل مش

الصحي باألمانة لشهر إضايف.
ــام املجلس املحيل  ــح أمني ع وأوض
ــة األنباء  ــني جمعان لوكال باألمانة أم
اليمنية (سبأ) أن قرار التمديد لشهر 
ــروف ومعاناة  ــايف يأتي مراعاة لظ إض
ــدوان  الع ــتمرار  اس ــراء  ج ــني  املواطن
ــة  ــني وثالث ــن عام ــرث م ــار ألك والحص

أشهر.
ــة  املحلي ــلطة  الس ان  إىل  ــار  وأش
ــرار التمديد إىل  ــدف من ق ــة ته باألمان
ــكان ومواطني األمانة عىل  تشجيع س
االستفادة من التسهيالت املقدمة لهم 
بتحمل األمانة 30 % من أي مبلغ يتم 

تسديده، كتسديد إضايف للمشرتك.
وأكد أن قرار قيادة السلطة املحلية 
ــغ  ــن املبال ــل 30 % م ــة بتحم باألمان
ــديد  ــددة من قيمة الفاتورة كتس املس
إضايف جاء يف خدمة املواطن بالدرجة 
األوىل لتخفيف معاناته جراء األوضاع 

التي تمر به البالد .
ــائل اإلعالم إىل  ــان وس ــا جمع ودع
ــاه بتوعية  ــة املي ــع مؤسس ــاون م التع
ــا عليهم  ــديد م ــني بأهمية تس املواطن
من مستحقات والتزامات مالية حتى 
ــا  أداء واجبه ــن  ــة م ــن املؤسس تتمك

واإليفاء بتوفري املياه.
ــات التي  ــه رغم التحدي ــا أكد أن كم
ــلطة املحلية يف مختلف  تواجهها الس
ــة وأبرزها الصحية  ــب الخدمي الجوان
ــحة املوارد  ــاه والنظافة يف ظل ش واملي
ــم  ــتمر يف تقدي ــا ستس ــة، إال أنه املالي
الخدمات الرضورية للمواطنني بأمانة 
ــن قرابة ثالثة  ــي تحتض العاصمة الت
ــات وتقديم  ــن املحافظ ــني نازح م مالي
ــاه وتذليل  ــة املي ــم الالزم ملؤسس الدع

الصعوبات التي تعرتض سري عملها.
ــد األوىل أمس  ــت فرتة التمدي وانته
الخميس التي استمرت شهرا، شهدت 
ــة  ــل التابع ــب التحصي ــا مكات خالله
ــة املياه ومكاتب الربيد واملنافذ  ملؤسس
ــرى إقبال من املواطنني  املعتمدة األخ
ــديد ما عليهم من التزامات مالية  لتس
ــتجابة لقرار  ــة اس ــرة للمؤسس متأخ

قيادة السلطة املحلية.
ــال مدير  ــم بأعم ــن القائ ــا ثم فيم
ــة املياه والرصف الصحي  عام مؤسس
ــد  محم ــدس  املهن ــة  العاصم ــة  بأمان
مداعس مبادرة قيادة السلطة املحلية 
ــرتة إضافية ملدة  ــة بالتمديد لف باألمان
ــهر واهتمامها يف تذليل الصعوبات  ش

التي تواجه سري عمل املؤسسة.
ــة  امليداني ــرق  الف أن  إىل  ــار  وأش
ــليم  ــة املياه تواصل حملة تس ملؤسس
ــور  وبراش ــني  للمواطن ــاه  املي ــري  فوات

ــع  ــاون م التع ــىل  ــم ع ــوي لحثه توع
ــا  ــن أداء واجبه ــن م ــة لتتمك املؤسس
ــا  داعي  .. ــاه  املي ــات  خدم ــري  وتوف
ــم  عليه ــن  م ــديد  تس إىل  ــني  املواطن
ــن قرار  ــتفادة م ــرات واالس ــن متأخ م
ــة  العاصم ــة  بأمان ــة  املحلي ــلطة  الس
ــني  امللتزم ــرتكني  للمش ــجيعها  بتش
ــبة 30 باملائة  ــديد وتحملها نس بالتس
ــورة  الفات ــن  ــدد م ــغ يس ــن أي مبل م
ــتفادة من  ــايف وكذا االس ــديد إض كتس
ــة  ــي قدمتها املؤسس ــهيالت الت التس
للمواطنني يف التقسيط املريح للمبالغ 

املتأخرة.
ــة تبذل  ــس أن املؤسس ــد مداع وأك
ــتمرار خدمة املياه  جهودا لتوفري واس
الزمني لتوزيعها  ــدول  وااللتزام بالج
عىل األحياء واملناطق بأمانة العاصمة 
ــف  ــاع التكالي ــم ارتف ــه ورغ ــاً أن ..مبين
ــزال كما هي  ــة ال ت ــة التعرف إال أن قيم
ــعارا  ــابقة استش ــة الس ــس القيم بنف
ــا يعانيه  ــئولية مل ــة باملس من املؤسس

املواطن جراء العدوان والحصار.
يف  ــي  تعان ــة  املؤسس أن  ــح  وأوض
ــبه كامل يف  الوقت الحايل من عجز ش
ــغيلية نتيجة  ــات التش ــة النفق تغطي
ــة  املحصل ــرادات  االي يف  ــاض  االنخف
ــد عليها  ــي تعتم ــرتكني والت ــن املش م

املؤسسة.

أمانة العاصمة تمدد فترة تحمل أمانة العاصمة تمدد فترة تحمل ٣٠٣٠ ٪ من المبالغ  ٪ من المبالغ 
المسددة لمؤسسة المياه لشهر إضافيالمسددة لمؤسسة المياه لشهر إضافي

صنعاء - سبأ
ــوزارة الخارجية " إن  ــئول ب ــدر مس قال مص
ــاص لألمني  ــا املبعوث الخ ــة التي قدمه اإلحاط
ــام مجلس  ــدة إىل اليمن، أم ــم املتح ــام لألم الع
األمن أمس جاءت كاإلحاطات السابقة وبتكرار 
ــروج من  ــار الخ ــدم أو يؤخر يف مس ــد يق ــم يع ل

العدوان عىل اليمن".
ــاء  ــة األنب ــح لوكال ــدر يف ترصي ــار املص  وأش
ــبأ) إىل أن املبعوث األممي لم ينقل  اليمنية (س
ــة ما يجري يف  ــس األمن حقيق ــاء مجل إىل أعض

اليمن منذ 26 مارس 2015 وحتى اليوم.
ــاف" فاإلحاطة تتحدث عن نزاع داخيل  وأض
ــا، متجاهلة  ــل يف ما بينه ــراف يمنية تتقات وأط
ــعودي –  ــكري  س ــدوان عس ــود ع ــة وج حقيق
ــة  األمريكي اإلدارة  ــل  قب ــن  م ــوم  ــي مدع إمارات
ــري وبحري  ــة، وحصار ب ــة الربيطاني والحكوم
ــخ املعارص مثيًال مما  ــهد له التاري وجوي لم يش

أثر يف حياة ومعيشة كل الشعب اليمني".
ــارت إىل  ــة أش ــأن اإلحاط ــدر ب ــح املص وأوض
ــقوط قذائف عىل منطقة جيزان عرب الحدود  س
ــعودية، وكأن الجمهورية اليمنية  اليمنية – الس

هي من تعتدي وبدأت الحرب عىل السعودية.
ــا  ــت أيض ــة تضمن ــدر أن اإلحاط ــنّي املص وب
ــة للقصف  ــفينة إماراتي ــرض س ــارة إىل تع اإلش
ــدد أمن  ــا، وأن ذلك يه ــاء املخ ــن مين ــرب م بالق
ــدب ويعيق  ــاب املن ــق ب ــة يف مضي ــة املالح حرك
ــانية واملواد التجارية  ــاعدات اإلنس وصول املس

للمواطن اليمني.
ــح طبيعة هذه  ــن اإلحاطة لم توض ــال" لك وق
ــزء من العدوان،  ــفينة الحربية التي هي ج الس
ــدات  املعاه ــع  م ــارض  يتع ال  ــتهدافها  اس وأن 
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحروب وحق 
ــا ومقاومة أي  ــن أراضيه ــعوب يف الدفاع ع الش

قوى معادية  تنتهك السيادة الوطنية".

ــتهجانه  ــتغرابه واس ــدر عن اس وأعرب املص
ــعودية  الس ــة  باملنح ــة  اإلحاط يف  ــادة  اإلش
ــريا،  ــاء الكول ــار وب ــدة انتش ــن ح ــف م للتخفي
ــود العدوان  ــن يق ــي م ــاض ه ــية أن الري متناس
ــذي أدى إىل هذا الوضع الكارثي، وأن العدوان  ال
ــار ويعملون  ــون الحص ــه وعمالءه يفرض وقوات
ــانية  اإلنس ــاعدات  املس ــول  وص ــة  إعاق ــىل  ع
ــارات اليمنية، كما  ــئ واملط ــة إىل املوان والعالجي
ــبكة  ــري ش ــا  بتدم ــعودية وحلفاؤه ــت الس قام
الطرق بني املحافظات، مما ضاعف من صعوبة 
ــاعدات اإلنسانية والعالجية وتنقل  وصول املس

املرىض بني املحافظات.
ــه اإلحاطة من  ــا تضمنت ــدر مل ــرق املص   وتط
ــات للعاملني يف  ــة دفع املرتب ــث عن أهمي الحدي
ــادت  ــن انهياره، وأش ــي خوفا م ــاع الصح القط
ــه البنك  ــدي الذي يمول ــج التحويل النق بربنام

الدويل.
ــه كان من املتوقع تطرق اإلحاطة  ولفت إىل أن
ــي يعاني منها قرابة  ــة االقتصادية الت إىل الكارث
ــو الدولة  ــن يمني هم موظف ــعة ماليني مواط تس
وأفراد أرسهم، نتيجة القرار الكارثي للفار هادي 

ــة صنعاء إىل  ــزي من العاصم ــل البنك املرك بنق
عدن وتوقف رصف مرتبات املوظفني منذ أكتوبر 
2016، بالرغم من أن حكومة الفار هادي املوالية 
ــن بيع  ــن اإليرادات م ــري م ــا الكث ــاض لديه للري
ــا، كما أنها  ــب والجمارك وغريه ــط والرضائ النف
تسلمت األوراق النقدية التي طبعتها يف روسيا 
ــه من دفع  ــري ما خصصت ل ــتخدمتها يف غ واس
مرتبات موظفي الدولة، بما يف ذلك العاملون يف 

القطاع الصحي.
ــد عىل أهمية  ــؤول التأكي وجدد املصدر املس
ــام حركة  ــدويل أم ــار صنعاء ال ــح مط ــادة فت إع
املالحة املدنية والتجارية.. الفتا إىل أن اإلحاطة 
ــزاع العمل  ــدوان وطريف الن ــدت تحالف الع ناش

عىل إعادة فتحه.
ــؤول التزام  ــدد أكد املصدر املس ويف هذا الص
ــادة فتح  ــهيالت إلع ــاء بتقديم كافة التس صنع
ــالمة  ــن والس ــري األم ــا ملعاي ــاء وفق ــار صنع مط
ــة مطارات العالم، إال أن من يقف  املطبقة يف كاف
ــىل مطار صنعاء هو  خلف الحصار املفروض ع
ــادي وجماعات  ــدوان وحكومة الفار ه دول الع

الخونة والعمالء.

وزارة الخارجية: إحاطة المبعوث األممي أمام مجلس وزارة الخارجية: إحاطة المبعوث األممي أمام مجلس 
األمن  تزييف سافر لحقيقة ما يجرى في اليمناألمن  تزييف سافر لحقيقة ما يجرى في اليمن

ــاره الجائر وتداعياته الكارثية ــكري وحص ــة تتحدث عن نزاع داخلي وتجاهلت العدوان العس ــاره الجائر وتداعياته الكارثيةاإلحاط ــكري وحص ــة تتحدث عن نزاع داخلي وتجاهلت العدوان العس اإلحاط

استهجنت إشادة ولد الشيخ بما أسماها المنحة السعودية لمكافحة الكوليرااستهجنت إشادة ولد الشيخ بما أسماها المنحة السعودية لمكافحة الكوليرا

"الثورة" /
ــش  الجي ــوات  ق ــتمرت  اس
التقدم  ــعبية يف  ــان الش واللج
ــوف  الج ــة  محافظ ــات  بجبه
ــة  نوعي ــارات  انتص ــجلة  مس
ــي  الت ــا  عملياته يف  ــة  متقدم
ــرتة املاضية  ــالل الف تمكنت خ
اوكار  ــن  ــد م العدي ــر  ــن دح م
ــدوان  الع ــة  مرتزق ــئ  ومخاب

السعودي يف هذه املحافظة.
ــكرية  ــادر عس ــادت مص واف
ــش  الجي ــوات  ق أن  ــة  ميداني
ــعبية شنت أمس  واللجان الش
ــع  ــىل مواق ــا ع ــا مباغت هجوم
ــة  مزري ــة  منطق يف  ــة  املرتزق
إىل  ــرية  مش ــون  املت ــة  بمديري
ــن  ــد م ــة العدي ــرصع وإصاب م

املرتزقة يف هذه العملية.
ــكرية  وطبقا للمصادر العس
ــش  الجي ــال  ابط ــن  ش ــد  فق
ــا عىل  ــا  ثاني ــان هجوم واللج
ــة  املرتزق ــلحي  مس ــع  مواق
ــالن  والس ــواق  ش وادي  يف 

ــن تكبيد  ــفر ع ــوب اس باملصل
ــائر برشية  فلول املرتزقة  خس

ومادية.
ــش  الجي ــة  مدفعي ــت  ودك
ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــة  املرتزق ــلحي  ملس ــات  تجمع
ــر الحنايا  ــوب منطقة صف جن
ــة الغيل  ــر بمديري ــة صاب ونوب

محققة إصابات مبارشة.
ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  ودك
ــات ملرتزقة  ــاء امس تجمع مس
ــعودي  االماراتي  العدوان الس
ــوف  بالج ــة  الزراع ــى  مبن يف 
ــن الصواريخ اوقعت  ــة م بصلي
قتىل وجرحى من املرتزقة فيما 
ــعاف  ــيارات اإلس ــوهدت س ش

تهرع إىل املكان.
ــك مع صد أبطال  وتزامن ذل
ــة  محاول ــان  واللج ــش  الجي
ــلة للمرتزقة باتجاه  زحف فاش
ــرتاتيجي  االس ــربة  عن ــل  جب
ــاورة له بمديرية  والتباب  املج
ــتعادته  ــون يف محاولة الس املت

ــة  ــارك عنيف ــرية إىل أن مع مش
ــفرت  اندلعت بني الجانبني اس
ــد  ــة العدي ــرصع واصاب ــن م ع
ــادة  ق ــم  وبينه ــة  املرتزق ــن  م

ميدانيون.
وبحسب املصادر العسكرية 
ــق عبد  ــالزم توفي ــد لقى امل فق
ــعد عبدالله واملرتزق   املعز مس
ــني عبداملجيد  ــماعيل ياس اس
ــة  مديري ــاء  أبن ــن  م ــب  غال
ــريان  بن ــا  مرصعهم ــة  القبيط
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــرصع املرتزق فواز  فضال عن م
عبده محمد الحاج الشغدري 
ــارك  ــة يف املع ــاء ماوي ــن أبن م
ــس بجبهات  ــي اندلعت ام الت

محافظة الجوف.
ــة  القناص ــرق  ف ــت  وتمكن
ــش واللجان من  ــة للجي التابع
ــلحي املرتزقة  قنص 4 من مس

يف مديرية املصلوب .
ــتمرت  ــون ذلك اس ويف غض
ــان  واللج ــش  الجي ــوات  ق

ــعبية يف توجيه الرضبات   الش
ــئ  ومخاب ــل  ملعاق ــة  املوجع
ــم  نه ــات  جبه يف  ــة  املرتزق
ــمالية  الش ــي  بالضواح
ــاء  صنع ــة  للعاصم ــة  الرشقي
ــادر محلية  ــفت مص فيما كش
ــن رشوع  ــأرب ع ــة م يف محافظ
ــعودي  ــدوان الس الع ــف  تحال
ــيا مرتزقته يف  ــد مليش يف تزوي
أطراف مديرية نهم بتعزيزات 
ــه  تتج ــوهدت  ش ــكرية  عس
ــة بعد  ــو املديري ــأرب نح من م
ــا  ــات واجهه ــلة  انتكاس سلس
ــام  ــالل األي ــاك خ ــة هن املرتزق

املاضية.
ــدت  أك ــا  فيم ــك  ذل ــاء  وج
ــة  ميداني ــكرية  عس ــادر  مص
ــلحي  ــن مس ــة م ــرصع ثالث م
ــريان الجيش  ــة امس بن املرتزق
ــعبية يف مديرية  ــان الش واللج

رصواح بمحافظة مارب.

نيران الجيش واللجان تكبد المرتزقة خسائر كبيرة في محيط نيران الجيش واللجان تكبد المرتزقة خسائر كبيرة في محيط 
جبل العنبرة وهجمات مسددة  بالصواريخ والمدفعية جبل العنبرة وهجمات مسددة  بالصواريخ والمدفعية 

انتكاسات المرتزقة في نهم ترغم العدو على تحريك تعزيزات من ماربانتكاسات المرتزقة في نهم ترغم العدو على تحريك تعزيزات من مارب

وكيل الداخلية يشيد بتحسن السجل المدنيوكيل الداخلية يشيد بتحسن السجل المدني

ــزي اليمني بصنعاء   ــس يف البنك املرك جرى أم
ــية  ــة التنافس ــروض رشاء أذون الخزان ــل ع تحلي
ــة 49 ملياراً  و510 ماليني  للمزاد رقم (1005) بقيم
ــة (91، 182، 364)  ــال لآلجال الثالث و640 ألف ري

يوماً .

ــبأ/  ــن البنك تلقت /س ــادر ع ــح بيان ص وأوض
ــدة لآلجال  ــدل الفائ ــط مع ــخة منه ، أن متوس نس
ــغ (16.60 %) (15.83 % ) (15.82 %)  الثالثة بل

عىل التوايل.

تحليل عروض شراء أذون خزانة بـتحليل عروض شراء أذون خزانة بـ٤٩٫٥٤٩٫٥ مليار ريال مليار ريال

الثورة/ معني حنش
ــاع  ــة لقط ــل وزارة الداخلي ــاد وكي أش
ــود  محم ــز  عبدالعزي ــواء  الل ــات  الخدم
ــذل من أجل  ــي تب ــود الت ــوظ بالجه محف
تحسني مستوى األداء بمصلحة األحوال 
ــجل املدني سواء يف املركز أو  املدنية والس

الفروع  املختلفة.
ــل وزارة  ــارة وكي ــالل زي ــك خ ــاء ذل ج
ــة  ــات إىل رئاس ــاع الخدم ــة لقط الداخلي
مصلحة األحوال املدنية والسجل املدني، 

ــواء محمد عيل  ــتقباله الل ــد كان يف اس وق
الزلب رئيس املصلحة.

وزارة  ــل  وكي ــع  اطل ــارة   الزي ــالل  وخ
ــة  ــال يف رئاس ــري األعم ــىل س ــة ع الداخلي
ــة العاصمة ، وبعد  ــة ويف فرع أمان املصلح
أن استمع إىل رشح من قبل املختصني عن 
الخدمات التي تقدمها األقسام واإلدارات 
ــه األخ وكيل الوزارة برضورة  املختلفة. وج
ــات التي تحول دون تطور  تذليل الصعوب

األداء.
ــن ارتياحهم  ــا عرب كادر املصلحة ع كم
ــي يبذلها رئيس  ــادتهم بالجهود الت وإش

ــه امليداني إىل  ــك نزول ــن ذل ــة وم املصلح
ــوم العاملني و تذليل  ــس هم كل إدارة وتلم

صعاب العمل.
ــل وزارة  ــد وكي أك ــارة   الزي ــام  ويف خت
الداخلية أن قيادة الوزارة ستعمل جاهدة 
ــي قد  ــات الت ــة الصعوب ــل كاف ــىل تذلي ع
ــال يف مصلحة األحوال  ــري األعم تواجه س
ــن أجل تقديم أفضل الخدمات لجمهور  م

املواطنني.
حرض اللقاء مدير عام األحوال املدنية 

بأمانة العاصمة العقيد فضل الجبوبي.

استعراض أنشطة منظمة استعراض أنشطة منظمة 
أوكسفام في محافظة تعزأوكسفام في محافظة تعز

تعز/ سبأ
التقى محافظ تعز عبده الجندي أمس املدير اإلقليمي ملنظمة أوكسفام تيجل ومنسق الربامج 

اإلنسانية يف اليمن خشنت.
بهدف  باملحافظة  للمنظمة  اإلنسانية  واألنشطة  الربامج  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى 
بكارثة  ينذر  والذي  الجائر  والحصار  العدوان  استمرار  جراء  املعيشية  املواطنني  معاناة  تخفيف 

إنسانية تهدد سكان مدينة تعز.
الراهنة  التحديات  ملواجهة  للمنظمة  اإلنساني  للتدخل  تقديره  عن  الجندي  املحافظ  وعرب 

بسبب تفاقم األوضاع اإلنسانية باملحافظة .
مؤكداً   .. والصحي  البيئي  واإلصحاح  املياه  قطاعات  يف  برامجها  توسيع  عىل  املنظمة  وحث 

حرص السلطة املحلية عىل تقديم الدعم لجهود املنظمة للقيام بمهامها وأنشطتها.
ومخيم  الكولريا  مكافحة  مركز  زارا  قد  أوكسفام  ملنظمة  اإلقليمي  واملدير  تعز  محافظ  وكان 
لتخفيف  لهم  تقدم  التي  والرعاية  الخدمات  واطلعا عىل مستوى  املدينة  النازحني من مديريات 

معاناتهم اإلنسانية.

وكيل محافظة إب يناقش سير األداء وكيل محافظة إب يناقش سير األداء 
الخدمي والتنموي في المديريات الخدمي والتنموي في المديريات 

إب/  سبأ
 عقد بمديرية العدين محافظة إب أمس اجتماع موسع برئاسة وكييل املحافظة حارث املليكي 
احتياجات  وتلبية  والتنموي  الخدمي  األداء  بسري  املتصلة  الجوانب  ملناقشة  املساوى  وقاسم 

املواطنني بمديريات الحزم والفرع ومذيخرة والعدين.
ويف االجتماع الذي حرضه مدراء عموم مديريات الحزم والفرع ومذيخرة والعدين أوضح وكيال 
املحافظة أن الظروف التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار، تتطلب من الجميع التعاون مع 

الجهات الرسمية يف تحقيق األمن واالستقرار وخدمة املواطن .
وأشارا إىل أهمية رفد الجبهات باملال والرجال .. وأشادا بموقف أبناء هذه املديريات يف مواجهة 

العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .
فرع  بمديرية  الريفي  املزاحن  مستشفى  واملساوى  املليكي  املحافظة  وكيال  تفقد  ذلك  إىل 

العدين، واطلعا عىل مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها للمواطنني .


