
"الثورة"/
ــة  نوعي ــف  قص ــات  عملي ــدت  كب
شنتها القوة املدفعية للجيش واللجان 
ــات العدو  ــع وتحصين ــىل مواق ــس ع أم
ــزان  ــدود بجي ــا وراء الح ــات م يف جبه
ــعودي  الس ــدو  الع ــري   وعس ــران  ونج

خسائر كبرية يف األرواح والعتاد.
ــكرية ميدانية  ــادر عس ــادت مص وأف
ــان  ــش واللج ــة للجي ــوة املدفعي أن الق
ــش العدو  ــع رقابة جي ــس موق ــت أم دك
السعودي شمال كرس جوبح يف جيزان 
ــىل وجرحى  ــقوط قت ــن س ــفر ع ــا أس م
ــرية إىل  ــعوديني، مش الس ــود  الجن ــن  م
ــىل هذا  ــي ع ــف املدفع ــة القص أن عملي
ــع دك مدفعية الجيش  املوقع تزامنت م
ــعوديني يف  واللجان تجمعا للجنود الس
ــروق بنجران،  ــان خلف املخ موقع اللّس

مكبدين العدو خسائر فادحة.
ونفذت قوة اإلسناد املدفعي للجيش 
واللجان الشعبية أمس عمليات نوعية 

يف قصف
ــكرية إن القوة  ــادر عس ــت مص وقال
ــان دكت أمس  ــة للجيش واللج املدفعي
ــعودي  الس ــدو  الع ــب  لكتائ ــات  تجمع
ــن مع قصف  ــة بالتزام ــع املقطاب يف موق
ــات للعدو يف  ــتهدف تجمع ــي اس مدفع

موقع الخرشب بجيزان.
ــة الجيش واللجان  كما دكت مدفعي
ــب بن  ــات لكتائ ــس تجمع ــعبية أم الش
ــة الهنجر  ــذ علب ورقاب ــلمان يف منف س

بعسري محققة إصابات مبارشة.            
ــش  الجي ــة  قناص ــرق  ف ــاودت  وع
ــا  عملياته ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــدود  ــا وراء الح ــات م ــة يف جبه النوعي
ــكرية ميدانية  حيث أكدت مصادر عس
تمكن فرق القناصة من اسقاط جنديني 
ــة بنجران  ــي الطلع ــعوديني يف موقع س

وموقع الدفينية يف جيزان.

مدفعية الجيش واللجان دكت تحصينات العدو مدفعية الجيش واللجان دكت تحصينات العدو 
السعودي وراء الحدود بإصابات مباشرةالسعودي وراء الحدود بإصابات مباشرة
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صنعاء / سبأ 
ــس،  ــه أم ــوزراء يف اجتماع ــس ال ــرب مجل ع
ــور عبدالعزيز  ــس الدكت ــة رئيس املجل برئاس
ــتنكاره  ــه واس ــن إدانت ــور، ع ــن حبت ــح ب صال
ــان الصهيوني  ــوات الكي ــدام ق ــديدين إلق الش
ــة  ــوم الجمع ــىص ي ــجد األق ــالق املس ــىل إغ ع
املايض ومنع رفع اآلذان ودخول أئمة وخطباء 

املسجد ومنع الفلسطينيني من الصالة فيه.
ــاذ  اإلنق ــة  حكوم ــض  رف ــس  املجل ــد  وأك
ــعب اليمني لهذه اإلجراءات الصهيونية  والش
غري املسبوقة منذ احتاللها ملدينة القدس عام 
ــذه االنتهاكات  ــن تبعات ه ــذرا م 1967م.. مح
ــات  املقدس ــد  ض ــة  املقبول ــري  وغ ــافرة  الس

اإلسالمية والشعب العربي الفلسطيني.
ــاول  ــي يح ــان الصهيون ــار إىل أن الكي وأش
ــا يجري  ــل ودعم م ــة وتموي ــتغالل وتغذي اس
ــة لتنفيذ  ــدول العربي ــداث يف بعض ال ــن أح م
ــة يف القدس  ــري املعلن ــة وغ ــه املعلن مخططات

الرشيف واملسجد األقىص املبارك.
ــدة املواقف  ــوزراء، بش ــتنكر مجلس ال واس
ــاه هذا  ــة تج ــدول العربي ــض ال ــلبية لبع الس
الحادث اإلجرامي الخطري، وانرصافها إىل شن 
ــالم، كما  حروب ضد إخوانها يف العروبة واإلس
ــافر عىل  ــعودي س يجري حاليا من عدوان س
ــوريا  ــعب اليمني، وكذلك ما يحدث يف س الش

وليبيا ودول أخرى.
ــان  الكي ــان  ضم أن  إىل  ــس  املجل ــار  وأش
ــماة  ــي مواقف األنظمة العربية املس الصهيون
ــىل  ــجعه ع ــه ش ــا يف صف ــة ووقوفه باملحافظ
ــذه الحماقات  ــل ه ــه وارتكابه مث ــادة صلف زي
 .. ــالمية  اإلس ــات  املقدس ــق  بح ــات  والترصف
ــكال التطبيع مع  ــن إدانته لكافة أش ــرب ع وأع
دولة الكيان الصهيوني ملا لذلك من انعكاسات 
ــة العربية  ــة املركزية لألم ــىل القضي خطرية ع

وهي القضية الفلسطينية .
ــب رئيس  ــر نائ ــس إىل تقري ــتمع املجل واس
ــن  ع ــة،  الداخلي ــؤون  للش ــوزراء  ال ــس  مجل
ــة التي قام بها الوزراء  نتائج الزيارات امليداني
ــالل إجازة  ــرشف خ ــة وال ــات املواجه إىل جبه
ــم  زيارته ــك  وكذل  ، ــرصم  املن ــارك  املب ــر  الفط
ــاتها اإليجابية  ــدد من املحافظات وانعكاس لع
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــات الجي ــىل معنوي ع

واملتطوعني من رجال القبائل .
ــتوى  ــجل املجلس تقديره وامتنانه ملس وس
الشعور العايل باملسؤولية الوطنية والتاريخية 
ــدتها زيارتهم  ــي جس ــس والت ــاء املجل ألعض
امليدانية إىل الفرسان امليامني يف جبهات العزة 
ــد وحرصهم  ــاركتهم أيام العي ــود ومش والصم
ــا اعرتضهم من  ــة زياراتهم رغم م ــىل مواصل ع
ــؤولية  مس أن  ــداً  مؤك  .. ــر  ومخاط ــات  صعوب
ــؤولية جماعية  ــدوان وأذنابه مس مواجهة الع

لكافة أبناء املجتمع بمختلف رشائحهم.
ــض  ــة بغ ــاركة يف املواجه ــت إىل أن املش ولف
ــر عن حجمها أو نوعها لها أثرها ووقعها  النظ
ــاملة للعدوان  ــة املواجهة الش ــار عملي يف مس
ــتهدف اليمن  ومخططاته اإلجرامية التي تس

األرض واإلنسان .
ــه  ــوزراء يف اجتماع ــس ال ــتعرض مجل واس
الدوري ، التقرير املقدم من وزير العدل بشان 

ــا  ــم والقضاي ــت يف الجرائ ــة للب ــة العملي اآللي
األمنية واإلرهابية.

ــر الذي  ــه التقري ــا تضمن ــس م ــر املجل واق
ــوزارات  ــيقية من ال ــة تنس ــه لجن ــاركت في ش
ــن توصيات عىل أن  ــات ذات العالقة، م والجه

يتم استيعاب املالحظات املقدمة عليه.
ــدار  ــع بإص ــات، الترسي ــني التوصي ــن ب وم
ــور  املنظ ــاب  اإلره ــة  مكافح ــون  قان ــرشوع  م
ــرشوع لقانون  ــس النواب، وإعداد م أمام مجل
مكافحة الجرائم اإللكرتونية، حيث تم تشكيل 
ــؤون القانونية  ــن وزارات العدل والش ــة م لجن
ــان  اإلنس ــوق  وحق ــة  والداخلي ــاالت  واالتص

إلعداده.
ــغيلية  ــادة النفقات التش ــر املجلس إع واق
ــني  ــام الرشطة وتحس ــاء وأقس ــزة القض ألجه
ــجونني إىل  ــل الخاصة بنقل املس ــائل النق وس
ــن القيام  ــذه األجهزة م ــن ه ــم بما يمك املحاك
ــالمته.. مشددا عىل  بدورها تجاه املجتمع وس
ــجناء وإعطاء  ــا الس ــاز قضاي اإلرساع يف انج
ــم العدوان  ــا الخاصة بجرائ ــة للقضاي األولوي
ــا يتعلق بالقوانني النافذة  والتزام املعنيني فيم
ــز  ــة إىل تعزي ــة، إضاف ــط واإلحال ــاء الضب أثن

إرشاف النيابة عىل السجون وفقا للقانون.
ــة الترشيعات  ــىل مراجع ــس ع ــد املجل وأك
ــة  ــل حماي ــا يكف بم ــة  ــة واملوضوعي اإلجرائي

الحقوق وتحقيق يضمن العدالة.
ــوزراء الخطة التطويرية  وناقش مجلس ال
ــب مع  ــا يتواك ــكان بم ــليف لإلس ــك التس لبن
ــة  التجاري ــوك  البن يف  ــة  املرصفي ــريات  املتغ
ــر املقدم من  ــاء عىل التقري ــرى، وذلك بن األخ
ــغال العامة والطرق وبالتنسيق مع  وزير اإلش

وزارة املالية.
ــل دور  ــة تفعي ــىل أهمي ــس ع ــدد املجل وش
ــتقبيل يف إعادة اإلعمار  ــهامه املس البنك وإس
ــكان،  اإلس ــكلة  مش ــة  معالج يف  ــاهمة  واملس
ــك وإعادة  ــات البن ــىل أتمتة عملي ــل ع والعم
ــب مع املتغريات الناشئة يف  هيكلته بما يتناس
إدارة القطاع البنكي واملرصيف.. الفتا إىل أهمية 
ــتعانة برشكة استشارية مختصة إلعداد  االس
ــاعدة عىل  ــة للمس ــة متكامل ــة تطويري دراس
إصالح مسار البنك وتقوية قدراته التنافسية، 
وتغيري فلسفته بما يواكب املتغريات الحديثة.

ــه لتفعيل دور  ــوزراء دعم ــس ال ــد مجل وأك
ــليف لإلسكان وتأكيد دوره الحيوي  بنك التس
ــس الصحيحة،  ــار التنموي وفقا لألس يف املس

ــة  ــرشكات الحكومي ــات وال ــجيع املؤسس وتش
ــك بضمانة  ــبة يف البن ــع ودائع مناس عىل وض
الحكومة ممثلة بوزارة املالية.. الفتا إىل رضورة 
ــالع بدوره الحيوي خالل  تهيئة البنك لالضط
ــة  ــة إلقام ــك الرشاك ــا يف ذل ــة بم ــرتة املقبل الف

وتشييد مدن سكنية.
ــر وزير  ــوزراء عىل تقري ــس ال ــع مجل واطل
ــة املدنية والتأمينات عن نتائج الحملة  الخدم
ــوزارة ومكاتبها  ــا ال ــي نظمته ــية الت التفتيش
ــلطتني  ــدوام الوظيفي بوحدات الس ملراقبة ال
ــد الفطر  ــة عي ــب عطل ــة عق ــة واملحلي املركزي

املبارك 1438 هــ.
ــدات  ــايل الوح ــر إىل أن إجم ــار التقري وأش
التي استهدفها النزول امليداني بلغ عدد 138 
ــبة االنضباط  ــدة إدارية .. موضحا أن نس وح
ــمولة  ــدات املش ــد يف الوح ــازة العي ــب إج عق
ــزي  املرك ــتويني  املس ــىل  ع  86% إىل  ــت  وصل

واملحيل .
ــوص، الخصم  ــذا الخص ــس به ــر املجل واق
ــدات القطاع  ــي وح ــن موظف ــن املتغيبني م ع
ــن يتقاضون راتب  ــتقل الذي االقتصادي واملس
ــوم 1 يوليو  ــن غيابهم لي ــة ع ــع 100 باملائ بواق
ــام، وتوجيه إنذارات  ــة أي 2017م، اليوم بخمس
ــدات الخدمة العامة التي امتنعت  كتابية لوح
ــالل فرتة  ــات خ ــأي بيان ــوزارة ب ــواف ال ــم ت ول

التفتيش.
ــة للقيادات  ــه إنذارات مكتوب كما اقر توجي
ــم  ــل يف وحداته ــن العم ــة ع ــة املتغيب اإلداري

والوحدات الخاضعة إلرشافهم.
ــة  املدني ــة  الخدم ــر  وزي ــس  املجل ــف  وكل
ــه تنبيهات  ــم املجلس، توجي والتأمينات باس
ــبة  نس ــت  حقق ــي  الت ــدات  الوح إىل  ــة  كتابي
ــن 80 باملائة،  ــا بني 60 باملائة واقل م حضور م
وإنذارات كتابية للوحدات التي حققت نسبة 
ــاالت الغياب عقب  ــن 60 % لح ــور اقل م حض
ــكر  ــالة ش ــة عيد الفطر، وكذا توجيه رس عطل
ــبة حضور أكرث من  للوحدات التي حققت نس
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ــتوى االنضباط العايل  وأشاد املجلس بمس
ــة  وتقني ــاالت  االتص وزارات  ــه  حققت ــذي  ال
ــة  ــة والخارجي ــباب والرياض ــات والش املعلوم
عىل املستوى املركزي بتصدرها املراكز الثالثة 
ــيئون  األوىل عىل التوايل محافظة املحويت وس

حرضموت عىل املستوى املحيل.
وزارة  ــود  جه ــوزراء،  ال ــس  مجل ــن  وثم

ــالت التفتيش  ــة يف القيام بحم ــة املدني الخدم
ــم  ــي رغ ــاط الوظيف ــة االنضب ــة ملراقب امليداني
ــاع الراهنة.. ووجهها  صعوبة الظروف واألوض
ــدات  للوح ــة  امليداني ــا  حمالته ــتمرار  باس
ــاط  ــتوى االنضب ــىل مس ــوف ع ــة للوق اإلداري
الوظيفي فيها وموافاة املجلس بنتائج النزول 

للمناقشة واعتماد ما يلزم إجراءات بشأنها .
ــر الصحة  ــىل تقرير وزي ــع املجلس ع واطل
ــا تبذله  ــاء الكولريا وم ــكان عن وب ــة الس العام
ــة  والبيئ ــاه  املي وزارة  ــع  م ــل  بالتكام ــوزارة  ال
ــة  ــة العاملي ــي الصح ــع منظمت ــيق م وبالتنس
ــرض  امل ــة  مواجه ــبيل  س يف  ــف  واليونيس
ــة إىل تعزيز  ــد الحاج ــه .. وأك ــيطرة علي والس
ــات الحكومية ذات  ــتوى تعاون كافة الجه مس
ــارصة الوباء  ــلطات املحلية ملح ــة والس العالق
ــهام  ــالوة عىل إس ــبابه ، ع ــىل أس ــاء ع والقض
يف  ــاص  الخ ــاع  القط ــة  املقدم ويف  ــع  املجتم
ــؤوليته  ــود انطالقا من مس ــذه الجه ــناد ه إس
ــة  مواصل ــة  أهمي إىل  ــريا  مش  .. ــة  االجتماعي
ــف  ــرب مختل ــة ع ــالت التوعوي ــف الحم وتكثي
ــة  الوعظي ــر  واملناب ــة  اإلعالمي ــائل  الوس
واإلرشادية وإدراك ألهمية أدوارهم يف مواجهة 

واحتواء املرض والسيطرة عليه .
ــتمرار  ــة إىل اس ــاه والبيئ ــر املي ــار وزي وأش
 .. ــاه  املي ــادر  مص ــورة  وكل ــم  تعقي يف  ــوزارة  ال
ــدوان املمنهج ملصادر  ــتهداف الع الفتا إىل اس
وخزانات املياه وإخراجها عن الجاهزية األمر 
ــحة إمدادات املياه النظيفة  ــاهم يف ش الذي س
وبالتايل لجوء املواطنني إىل مصادر ثانوية غري 

آمنة .
وجدد املجلس دعم حكومة اإلنقاذ لوزارتي 
ــاه والبيئة يف مواجهة هذا  الصحة العامة واملي
الوباء .. مثمنا عالياً الدعم واإلسناد اإلنساني 
ــف  الكبري ملنظمتي الصحة العاملية واليونيس
ــارش يف توفري  ــني ودعمهما املب ــود الوزارت لجه

املحاليل واألدوية العالجية الخاصة باملرض.
ــة  ــة الصحي ــة التوعي ــناده لخط ــد إس وأك
ــة  أهمي إىل  ــا  الفت  .. ــتوياتها  مس ــف  بمختل
ــة وذات العالقة  ــات املعني ــة الجه ــل كاف تفاع
ــع الخطة  ــزي واملحيل م ــتويني املرك عىل املس
ــاركة الفاعلة يف تحقيق غاياتها الوطنية  واملش

واألخالقية .
ــر الدولة  ــرض وزي ــس إىل ع ــتمع املجل واس
لشؤون مجليس النواب والشورى عن الغايات 
ــام  الع ــو  العف ــون  لقان ــانية  واإلنس ــة  الوطني
ــوغ األهداف  ــة األدوات لبل ــة تفعيل كاف وأهمي
ــناد  الوطنية لهذا القانون .. الفتا إىل أهمية إس
لة للجهود التي  ــة ذات الِصّ الجهات الحكومي
تبذله اللجنة العليا للعفو العام برئاسة خالد 

الرشيف.
ــه املجلس بهذا الخصوص الدعوة إىل  ووج
ــاركة يف اجتماعه القادم  ــة للمش رئيس اللجن
ــن مهام  ــه اللجنة م ــا أنجزت ــىل م ــوف ع للوق
ــاون املطلوب من الحكومة  وتحديد أوجه التع
ــة وتوطيد  ــة الهام ــا الوطني ــاندة جهوده ملس
ــة ذات  ــات الحكومي ــاهمة الجه ــتوى مس مس

لة يف إنجاح مهامها. الِصّ

مجلس الوزراء يستنكر إغالق المسجد األقصى من قبل الكيان مجلس الوزراء يستنكر إغالق المسجد األقصى من قبل الكيان 
الصهيوني والمواقف السلبية لبعض الدول العربيةالصهيوني والمواقف السلبية لبعض الدول العربية

التأكيد على مسؤولية كافة أبناء المجتمع في مواجهة العدوان ومخططاته التآمريةالتأكيد على مسؤولية كافة أبناء المجتمع في مواجهة العدوان ومخططاته التآمرية

استمع إلى تقرير حول زيارات أعضاء المجلس لجبهات القتالاستمع إلى تقرير حول زيارات أعضاء المجلس لجبهات القتال

صنعاء / سبأ 
أدان مجلس النواب يف الجمهورية 
اليمنية وبقوة قتل سائحتني أملانيتني 
ــائحات من  ــرح عدد أخر من الس وج
جنسيات أخرى يف حادثة طعن عىل 
شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة 
ــة البحر األحمر  ــياحية بمحافظ الس

بجمهورية مرص العربية.
وأصدر بذلك بيانا يف ما ييل نصه:

يف  ــواب  الن ــس  مجل ــن  يدي
ــل  قت ــوة  وبق ــة  اليمني ــة  الجمهوري
ــرح عدد أخر  ــائحتني أملانيتني وج س
ــائحات من جنسيات أخرى  من الس
ــاطئ أحد  ــىل ش ــن ع ــة طع يف حادث
ــياحية  ــادق بمدينة الغردقة الس الفن
ــر األحمر بجمهورية  بمحافظة البح

مرص العربية .
ــذا  ه ــواب  الن ــس  مجل ــرب  ويعت
ــا جبانا ويؤكد  ــًال إرهابي الحادث عم
ــة هدفها  ــات االرهابي ــىل أن العملي ع
ــتقرار  واالس ــن  األم ــة  وزعزع رضب 
ــياحة واالقتصاد بشكل عام يف  والس

جمهورية مرص العربية .
ــة  ــواب يف الجمهوري ــس الن ومجل
ــه الكامل مع  ــدد تضامن ــة يج اليمني
ــقيق يف مواجهة  الشعب املرصي الش
ــواب أن  ــرى مجلس الن ــاب ، وي اإلره
ــىل اليمن من  ــن ع ــي تش ــرب الت الح

ــادة  ــدوان بقي ــف الع ــل دول تحال قب
ــكال  ــن أش ــكل م ــي ش ــعودية ه الس

أعمال إرهاب الدول .
ــان  ــه الربمل ــت نفس ــا يف الوق داعي
ــط عىل  ــرصي إىل الضغ ــعب امل والش
ــر  مخاط إلدراك  ــم  بالده ــة  حكوم
ــن تحالف  ــاركتها ضم ــتمرار مش اس
ــىل  ع ــعودية  الس ــادة  بقي ــدوان  الع
ــتخدم  ــذي يس ــي وال ــعب اليمن الش
ــه كأداة من أدوات  ــاب وتنظيمات اإلره
ــث أن فكر اإلرهاب الذي  العدوان، حي
ــوم هو ذات  ــرص مخاطره الي تواجه م
الفكر الذي يستهدف اليمن ويحظى 
ــن قوى  ــل م ــاندة وتموي ــم ومس بدع

تحالف العدوان عىل الشعب اليمني.
ــفه  ــواب عن أس ــس الن ــرب مجل وع
ــم، وإزاء  ــذا الحادث األلي ــديد له الش
ــاب وكذا  ــاذل من اإلره ــف املتخ املوق
ــل  الكي يف  ــدويل  ال ــف  املوق ــتمرار  اس
ــاب  اإلره ــة  قضي ــاه  تج ــني  بمكيال
ــه ودعمه ، حيث يتم  وتعريفه وتمويل
ــوء  ــل والتواط ــكوت ب ــايض والس التغ
ــم  ــل ودع ــة تموي ــع قضي ــح م الفاض

اإلرهاب .
كما عرب مجلس النواب عن تعازي 
ــا  الضحاي ألرس  ــي  اليمن ــعب  الش
وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

مجلس النواب يدين مقتل سائحتين ألمانيتين وجرح مجلس النواب يدين مقتل سائحتين ألمانيتين وجرح 
أخريات في مدينة الغردقة أخريات في مدينة الغردقة 

جدد تضامنه مع الشعب المصريجدد تضامنه مع الشعب المصري

ــة تهنئة إىل  ــى عيل الراعي برقي ــس مجلس النواب األخ يحي ــث رئي بع
ــبة احتفاالت  ــك بمناس ــراق وذل ــان يف جمهورية الع ــس الربمل ــريه رئي نظ

الشعب العراقي الشقيق بعيده الوطني.
وتمنى له موفور الصحة والسعادة وللشعب العراقي مزيداً من التقدم 

واإلزدهار وأن يسود العراق األمن و االستقرار والسكينة العامة.
ــي باالنتصار الكبري الذي  ــس النواب نظريه العراق ــا هنأ رئيس مجل كم
ــش اإلرهابي يف مدينة  ــلحة العراقية عىل تنظيم داع ــه القوات املس حققت

املوصل.

الراعي يهنئ بالعيد الوطني للعراقالراعي يهنئ بالعيد الوطني للعراق

إحباط محاولة تقدم لمرتزقة جيش بن سلمان باتجاه صحراء البقع إحباط محاولة تقدم لمرتزقة جيش بن سلمان باتجاه صحراء البقع 

فرق القناصة أسقطت جنديين سعوديينفرق القناصة أسقطت جنديين سعوديين

قتلى وجرحى وتدمير آليات للعمالء إثر عمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان في مختلف الجبهات قتلى وجرحى وتدمير آليات للعمالء إثر عمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان في مختلف الجبهات 

صنعاء /سبأ
ــط والتعاون  ــر التخطي التقى وزي
ــس  أم ــم  الكمي ــز  عبدالعزي ــدويل  ال
ــج الغذاء العاملي  املمثل املقيم لربنام

لدى اليمن ستيفن اندرسون.
وجرى خالل اللقاء بحث القضايا 
ــيق بني وزارة  ــة بتعزيز التنس املتصل

ــاون الدويل وبرنامج  التخطيط والتع
الغذاء العاملي.

ــم عن تقديره  ــرب الوزير الكمي وأع
ــه الربنامج يف  ــذي يضطلع ب للدور ال
ــذه املرحلة الصعبة  ــم اليمن يف ه دع

واستمرار أنشطته.
ــم لربنامج  ــل املقي ــد املمث ــا أك فيم

ــيق بني  الغذاء العاملي، أهمية التنس
ــدويل  ال ــاون  والتع ــط  التخطي وزارة 

والربنامج.
ــز يف هذا الصدد  ــار إىل ما أنج وأش
ــوزارة ممثلة يف قطاع  بني الربنامج وال
ــة  ــود املبذول ــدويل والجه ــاون ال التع
ــهيل أداء الربنامج  ــوزارة لتس ــن ال م

ألنشطته.
وزارة  ــل  وكي ــاء  اللق ــرض  ح
ــدويل  ــاون ال ــاع التع ــط لقط التخطي
ــز عبدالغني والوكيل  عمر عبدالعزي
ــاعد لقطاع التعاون الدويل عيل  املس

الكحالني.

العالمي الغذاء  وبرنامج  اليمن  بين  التنسيق  تعزيز  يبحث  التخطيط  العالميوزير  الغذاء  وبرنامج  اليمن  بين  التنسيق  تعزيز  يبحث  التخطيط  وزير 
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الثورة/ 
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــل  واص
ــات التنكيل بقوى  ــس عملي ــعبية أم الش
ــة  ــن الخون ــم م ــدوان وأذنابه ــزو والع الغ
ــقط  ــف الجبهات, وس ــالء يف مختل والعم
ــى وجرحى  ــن املرتزقة رصع ــدد كبري م ع
ــر  ــم إث ــة له ــات تابع ــري آلي ــم تدم ــا ت كم
عمليات نوعية للمجاهدين يف محافظات 
مارب وشبوة ونهم والبيضاء والجوف كما 
تم إفشال محاولة تقدم ملرتزقة جيش بن 

سلمان باتجاه  صحراء البقع .
ــدوان  الع ــة  مرتزق ــن  م ــدد  ع ــي  ولق
ــتهداف  ــم أمس باس ــعودي مرصعه الس
ــدرة  املخ ــة  ــم بمنطق له ــكرية  ــة عس آلي

برصواح محافظة مأرب.
ــدة  وح أن  ــكري  عس ــدر  مص ــال  وق
الهندسة العسكرية دمرت آلية عسكرية 
ــن كانوا عىل  ــدوان ومرصع م ــة الع ملرتزق

متنها بمنطقة املخدرة.
ــان  ــش واللج ــال الجي ــر أبط ــا دم كم
ــة  ــكرية ملرتزق ــة عس ــس آلي ــعبية أم الش
ــا  ــىل متنه ــوا ع ــن كان ــي م ــدوان ولق الع

مرصعهم بمديرية عسيالن بشبوة.
ــبأ)  (س ـــ  ل ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــكرية ملرتزقة العدوان  استهداف آلية عس
ــا أدى الحرتاقها ومرصع  ــفة م بعبوة ناس

من كانوا عىل متنها. 
ــش  الجي ــال  أبط ــط  أحب ــك  ذل إىل 
ــلل  ــعبية أمس محاولة تس ــان الش واللج
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  ملرتزق
باتجاه مواقع عسكرية بمنطقة يام بنهم.
ــكري  مرصع وإصابة  وأكد مصدر عس

ــد الجيش  ــة العدوان بص ــدد من مرتزق ع
ــعبية محاولة تسلل باتجاه  واللجان الش

أحد املواقع العسكرية بجبال يام.
ــال  أبط ــدى  تص ــدود  الح ــة  جه ويف 
ــعبية أمس ملحاولة  الجيش واللجان الش
ــعودي باتجاه  ــدم ملرتزقة الجيش الس تق

صحراء البقع .
ــكري أن الجيش  ــدر عس وأوضح مص
ــدوا ملحاولة تقدم  ــعبية تص واللجان الش
ــاه  بإتج ــعودي  الس ــش  الجي ــة  ملرتزق
يف  ــائر  خس ــم  وكبدوه ــع،  البق ــراء  صح

األرواح والعتاد .
ــريان العدوان  ــار املصدر إىل أن ط وأش
شن سلسلة غارات إلسناد زحف املرتزقة 

تجاه صحراء البقع.
ــة  ــت مدفعي ــد دك ــس الصعي ــىل نف ع
الجيش واللجان الشعبية أمس تجمعات 
ــعودي  ــات مرتزقة العدوان الس وتحصين
ــة  ــر يف محافظ ــة الزاه ــي بمديري األمريك

البيضاء .
ــة العدوان  ــن مرتزق ــدد م ــا لقي ع كم
ــم وأصيب  ــعودي األمريكي مرصعه الس
ــكرية  ــرون جراء إعطاب آليتهم العس آخ

يف مديرية الغيل بمحافظة الجوف .
ــكري أن الجيش  ــدر عس وأوضح مص
ــعبية أعطبوا آلية عسكرية  واللجان الش
ــواق بمديرية الغيل  ــة يف وادي ش للمرتزق

ما أدى إىل مرصع وإصابة طاقمها .
ــة العدوان  ــن مرتزق ــدد م ــا لقي ع كم
ــس  أم ــم  مرصعه ــي  األمريك ــعودي  الس
ــان  واللج ــش  للجي ــت  مباغ ــوم  بهج
ــة الغيل  ــىل مواقعهم بمديري ــعبية ع الش

محافظة الجوف.
ــدات  وح أن  ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
الجيش واللجان هاجمت مواقع للمرتزقة 
بمنطقة املقاطع وكبدتهم قتىل وجرحى.

صنعاء/  سبأ 
ــاء  بصنع ــس  أم ــد  عق ــاع  اجتم ــف  وق
ــور  ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــة رئي برئاس
ــام حملة  ــن حبتور، أم ــز صالح ب عبدالعزي
ــويش املنظمة لقوى العدوان ومرتزقته  التش
ــتهدف العملية اإلخبارية الحالية  التي تس

للشهادتني األساسية والثانوية .
ــر  ــه مدي ــارك في ــذي ش ــاع ال ويف االجتم
ــود الجنيد  ــة الجمهورية محم ــب رئاس مكت
ــاع  الدف ــؤون  لش ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  ونائ
ــر  ووزي ــان  الرويش ــالل  ج ــواء  الل ــن  واألم
ــوار الوطني  ــات الح ــؤون مخرج الدولة لش
ــرى  ــع، ج ــد القن ــة أحم ــة الوطني واملصالح
ــة والتعليم  ــر الرتبي ــىل تقرير وزي االطالع ع
ــس اللجنة العليا  يحيى الحوثي ونائبه رئي
ــدي،  ــه الحام ــور عبدالل ــارات الدكت لالختب
ــة  ــة الحالي ــة االختباري ــري العملي ــول س ح
ــة واملحافظات  ــتوى أمانة العاصم عىل مس
ــان االمتحانية من جهود يف  ــا تبذله اللج وم
ــبيل إنجاح العملية االمتحانية بتقيدها  س
ــذه  له ــة  املنظم ــات  والرتتيب ــراءات  باإلج

العملية بجوانبها الفنية والقانونية.
ــارات لهذا  ــر أن إدارة االختب وأكد التقري
ــابقة  ــنوات الس العام أكرث انضباطاً عن الس
ــزة املعنية عىل  ــة األجه ــاون كاف ــل تع بفض
ــنادهم  وإس ــيل  واملح ــزي  املرك ــتويني  املس
ــؤول لهذه العملية .. مشريا إىل أن ما تم  املس
ــل االجتماعي  ــه يف مواقع التواص ــج ل الرتوي
وبعض الوسائل اإلعالمية ال يمت بأي صلة 

لالختبارات الحالية.
ــور واملقاطع التي  ــح أن بعض الص وأوض
ــائل هي لترصفات  تم تداولها عرب تلك الوس
ــابقة وجرى  ــنوات س ــرت يف س ــدودة ج مح
ــن ألهداف واضحة  ــا يف الوقت الراه توظيفه
ــارات  ــري االختب ــىل س ــويش ع ــا التش أبرزه
ــت  للف ــك  وذل ــل  بالفش ــا  وصمه ــة  ومحاول
األنظار عن االنتصارات التي يحققها رجال 

الجيش واللجان الشعبية يف الجبهات.
ــري  الكب ــرص  الح إىل  ــر  التقري ــت  ولف
ــذه  به ــام  القي ــىل  ع ــات  واملعلم ــني  للمعلم
ــا رغم  ــل أعباءه ــة وتحم ــؤولية الوطني املس
ــدم  ــة ع ــة نتيج ــية الصعب ــم املعيش ظروفه
ــة  الثماني ــهر  لألش ــم  مرتباته ــتالمهم  اس

املاضية.
ــايل  الع ــره  تقدي ــوزراء  ال ــس  رئي ــدد  وج
ــىل  ع ــا  وكوادره ــم  والتعلي ــة  الرتبي ــوزارة  ل
ــىل إدارتهم  ــيل ع ــزي واملح ــتويني املرك املس

ــة االختبارية  ــة للعملي ــئولة والتاريخي املس
أن  إىل  ــريا  مش  .. ــة  والثانوي ــية  األساس
ــؤولية األخالقية تحتم تجنيب الطالب  املس

ومستقبلهم هذا النوع من املكايدات.
ــىل أن حكومة  ــه ع ــدد يف الوقت نفس وش
ــم  والتعلي ــة  الرتبي ــوزارة  ب ــة  ممثل ــاذ  اإلنق
ــري أجواء  ــع أي محاولة لتعك ــاون م ــن تته ل
ــاركة  ــع باملش ــا املجتم ــارات .. مطالب االختب
املبارشة يف الرقابة عىل هذه العملية واإلبالغ 
ــعى  ــردي أو جماعي يس ــرصف ف ــن أي ت ع

للتشويش عىل سري االمتحانات.
ــة  الرتبي وزارة  ــل  وكي ــاع  االجتم ــرض  ح
ــو ووكيل قطاع  ــد النون ــاع التعليم أحم لقط
ــقاف  ــد لطف الس ــه محم ــج والتوجي املناه
ــى  ــة مصطف التعليمي ــاة  القن ــام  ع ــر  ومدي

املروني .
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