
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود

02 الثــــورةأخئار وتصارغر

نجران :
ــرصع وجرح أعداد من مرتزقة الجيش  - م
السعودي يف هجوم مباغت للجيش واللجان 

عىل تبة الخشباء يف رشاحة 
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــود  والجن ــات  لآللي ــات  تجمع ــتهدف  تس

السعوديني يف قيادة الحماد 
ــعودي يف رقابة  ــلحة س - تدمري مخزن أس

السديس واشتعال النريان يف املوقع
جيزان :

ــا  ــن صواريخ الكاتيوش ــالق صلية م - إط
عىل تجمعات الجيش السعودي يف ام الرتاب
- استهداف تجمعات للجنود السعوديني 

يف جبل الجيبة
ــة يف بوابة  ــتهداف تجمعات للمرتزق - اس

الطوال بعدد من قذائف املدفعية
- استهداف تجمعات للجنود السعوديني 

يف جبل الجيبة بعدد من قذائف املدفعية
عسري :

- استهداف تجمعات للجنود السعوديني 
رشق الربوعة بعدد من قذائف املدفعية

السبت 2017/9/9    

نهم :
- عمليات عسكرية واسعة يف مديرية نهم 

وخسائر يف صفوف املرتزقة 
ــع  مواق ــوا  اقتحم ــان  واللج ــش  الجي  -
ــلة  ــب نهم وسلس ــرن وحري ــة يف الق للمرتزق
ــائر كبرية يف  ــدوا املرتزقة خس ــال يام وكب جب

األرواح
- قنص 6 من املرتزقة يف مديرية نهم

تعز :
ــتهدف  ــان تس ــش واللج ــة الجي - مدفعي

تجمعات املرتزقة يف حمري
ــة باملرتزقة  ــكرية محمل ــري آلية عس - تدم
ــة  ــر بمديري ــة املعق ــفة يف منطق ــوة ناس بعب

ذوباب
ــات الغزاة  ــراد وآلي ــتهداف تجمع أف - اس
ــكر  ــة غرب معس ــف املدفعي ــة بقذائ واملرتزق

خالد
ــدوان يف الهاميل  ــص 3 من مرتزقة الع - قن

بمديرية موزع
- مرصع 2 من مرتزقة العدوان يف كالبة

- مرصع أحد املرتزقة يف وادي صالة
الضالع :

- هجوم عىل مواقع املرتزقة يف قرية يعيس 
بمديرية دمت 

مارب :
ــش  للجي ــعة  واس ــكرية  عس ــة  عملي  -
ــتهدفت مواقع املرتزقة يف رصواح  واللجان اس

وتكبيدهم خسائر كبرية 
الجوف :

ــواق  ــة يف وادي ش ــن املرتزق ــص 5 م - قن
مديرية الغيل

ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــواق  ــة بوادي ش ــاً للمرتزق ــتهدف تجمع تس

بمديرية الغيل 
لحج :

ــتهدف  ــان تس ــش واللج ــة الجي - مدفعي
تجمعات للمرتزقة رشق كهبوب

شبوة :
ــعيد  ــادي املرتزق العقيد س ــرصع القي - م
عبدالله الرصيمي االسلمي مسؤول القيادة 
ــد إصابته يف جبهة  ــيطرة باللواء 19 بع والس

عسيالن
ميدي :

ــمال  ــة ش ــات للمرتزق ــتهداف تجمع - اس
صحراء ميدي ووقوع إصابات يف صفوفهم

جبهة الداخلجبهة الداخل

تعز :
ــة 2 آخرين  ــال وإصاب ــهاد 3 أطف - استش
ــا املرتزقة عىل حي  ــقوط قذيفة أطلقه إثر س

املخبز اآليل يف تعز
-3   غارات لطريان العدوان جنوب معسكر 

خالد بمديرية موزع
صنعاء :

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -
السعودي عىل منطقة يام بمديرية نهم

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -
السعودي عىل منطقة املدفون بمديرية نهم

صعدة :
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  غارت  -
ــاالت بمديرية  ــبكة االتص ــعودي عىل ش الس

رازح
- غارتان لطريان العدوان عىل جبل شعري 

بمديرية باقم
ــىل منطقة  ــدوان ع ــريان الع ــان لط - غارت

الثعبان بمديرية باقم
ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط  -7    غ

السعودي عىل معسكر كهالن
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  3  -
ــوان يف مديرية  ــة عك ــىل منطق ــعودي ع الس

الصفراء
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  غارت  -

السعودي عىل مديرية الظاهر
حجة :

ــارات عىل  ــن 10 غ ــدوان يش ــريان الع - ط
مديريتي حرض وميدي

ــة  بخمس ــف  يقص ــيش  االبات ــريان  ط  -
صواريخ شمال صحراء ميدي

مارب :
-غارة لطريان العدوان عىل مديرية رصواح

نجران :
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -

السعودي عىل موقع الضبعة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

عمران / سبأ
ــيع بمحافظة عمران أمس يف موكب جنائزي مهيب  ش
ــد أبطال  ــكل عبده حبيش أح ــم بي ــهيد هاش جثمان الش
ــاء أداء  ــهد أثن ــعبية الذي استش ــان الش ــش واللج الجي

الواجب يف الدفاع عن الوطن.
ــاالت وتقنية  ــر االتص ــور وزي ــييع بحض ــالل التش وخ
ــظ عمران  ــدان ومحاف ــود جلي ــدان محم ــات جلي املعلوم
ــن وكالء املحافظة وعدد  ــل جعمان وعدد م الدكتور فيص
من القيادات العسكرية واألمنية ، أشاد املشيعون باألدوار 

ــب زمالئه يف  ــا إىل جان ــي اجرتحه ــهيد الت ــة للش البطولي
مواجهة قوى  العدوان يف الدفاع عن سيادة الوطن.

ــعب  ــم العدوان لن تثني الش ــيعون أن جرائ ــد املش وأك
ــال والعتاد ..  ــات بالرج ــد جبه ــتمرار رف ــن اس ــي ع اليمن
ــهداء أثمرت وتثمر نرصا وعزة  ــريين إىل أن قوافل الش مش

وكرامة.
ــهداء  ــرثى بروضة الش ــهيد ال ــان الش ــد ووري جثم وق
ــع الكبري بمدينة  ــه بعد الصالة عليه بالجام يف بيت الفقي

عمران.

تشييع جثمان الشهيد هاشم حبيش بعمرانتشييع جثمان الشهيد هاشم حبيش بعمران

الثورة /محمد املشخر/سبأ
ــاء عيل محمد  ــن محافظ البيض دش
ــكاوى  الش ــز  مرك ــس  أم ــوري   املنص
ــم ( 189 )  ــرب خدمة الرق ــات، ع والبالغ
ــام بوزارة  ــاز املفتش الع ــاص يف جه الخ
ــاف  إلنص  '' ــعار  ش ــت  تح ــة  الداخلي
ــني  للقوان ــاوزات  تج أي  ــن  م ــن  املواط

واملخالفات''.
ــظ  ــار املحاف ــني أش ــالل  التدش وخ
ــكاوى  ــة مركز الش ــوري  إىل أهمي املنص

ــنته وزارة الداخلية  والبالغات الذي دش
ــي  األمن ــل  بالعم ــاء  لالرتق ــرضورة  ك  ،
ــور يف املراكز األمنية.  وتاليف أوجه القص
ــذه الخدمة عرب  ــة تفعيل ه ــدا أهمي مؤك
ــائل  الرقم (189) والذي يعترب من الوس
ــني  املواطن ــة  خدم ــهيل  لتس ــة  الحديث
ــاوزات للنظام والقانون قد  ومنع أي تج
تحدث من منتسبي إدارة امن املحافظة 
ــدد  ــق التابعة لها. وش ــا واملراف وفروعه
ــىل رضورة التعامل  ــظ البيضاء ع محاف
ــة  ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــة واتخ بجدي

ــام والقانون يف  ــاوز النظ ــن يتج بحق م
التعامل مع املواطنني.

ــة  ــن محافظ ــام أم ــر ع ــح مدي وأوض
ــيل دعبش  ــد ع ــد محم ــاء العمي البيض
ــد  توطي إىل  ــدف  ته ــة  الخدم ــذه  ه أن 
ــهيل  ــن واملجتمع وتس ــة بني األم العالق
ــني يف القيادة  ــني باملعني ــل املواطن تواص
ــني أداء  ــوزارة الداخلية وتحس ــا ل العلي
ــني  ــاف املواطن ــوزارة وإنص ــبي ال منتس
ــاوزات أو مخالفات للقوانني  إزاء أي تج

واألنظمة.

ــران الدكتور  ــن محافظ عم ــا دش كم
فيصل صغري جعمان أمس ، ومعه مدير 
ــد املتوكل  ــة العميد محم ــن املحافظ أم
خدمة الرقم ( 189 ) الخاص بالشكاوي 
ــش العام  ــع ملكتب املفت ــات التاب والبالغ

بوزارة الداخلية.
ــل  ــة إىل تفعي الخدم ــذه  ــدف ه وته
ــني  ــة ب العالق ــد  ــي وتوطي ــل األمن العم
ــهيل  ــع، وتس ــة واملجتم ــزة األمني األجه
ــا  العلي ــادات  بالقي ــني  املواطن ــل  تواص

بوزارة الداخلية.

 تدشين مركز الشكاوى والبالغات في أمن محافظتي البيضاء وعمران تدشين مركز الشكاوى والبالغات في أمن محافظتي البيضاء وعمران

الثورة/معني حنش
ــوال  األح ــة  مصلح ــس  رئي ــد  تفق
ــجل املدني اللواء محمد  املدنية والس
ــبعني،  ــس منطقة الس ــب أم ــيل الزل ع
مشيدا باالنضباط ومستوى تحسني 
ــا الخدمات  ــة لتقديمه األداء باملنطق
ــون.  ــا املواطن ــي يتطلبه ــة الت الثبوتي
واطلع رئيس مصلحة األحوال املدنية 
ــل  ــري العم ــىل س ــي  ع ــجل املدن والس
باملنطقة وأقسامها املختلفة ومستوى 
ــد األضحى  ــاط بعد إجازة عي االنضب
ــة بأداء  ــوادر املنطق ــارك والتزام ك املب

عملهم وتقديم الخدمات للمواطنني.
ــتوى  مس ــب  الزل ــواء  الل ــن  وثم
ــزام  االلت يف  ــة  املنطق أداء  ــني  تحس
ــب  ــمي وكذا العمل حس بالدوام الرس
ــوال  األح ــون  لقان ــة  املنظم ــح  اللوائ
املدنية والسجل املدني والعمل عليها 
يف ظل هذه الظروف االستثنائية التي 

يواجهها اليمن من عدوان خارجي.
ــة  املنطق ــب  الزل ــواء  الل ــث  وح
والقائمني عليها عىل تقديم الخدمات 
ــل ..  ــني دون عراقي ــة للمواطن املطلوب
ــل العراقيل والصعوبات  موجها بتذلي
ــم  تقدي يف  ــة  املنطق ــه  تواج ــي  الت

خدماتها بالشكل املطلوب.

 اللواء الزلب يتفقد منطقة السبعين  اللواء الزلب يتفقد منطقة السبعين 
ويشيد باالنضباط ومستوى األداءويشيد باالنضباط ومستوى األداء

محافظات/ سبأ
ــيل  ــس املح ــام املجل ــني ع ــد أم  تفق
بأمانة العاصمة أمني جمعان أمس سري 
ــب التنفيذية  ــن املكات ــدد م ــل يف ع العم
ــة باألمانة يف ثاني  ــات الخدمي والقطاع
ــازة عيد  ــمي بعد إج ــدوام الرس ــام ال أي

األضحى املبارك .
ــس  لجنة  ــان ومعه رئي ــع جمع واطل
الخدمات بمحيل األمانة عادل العقاري 
ــات عيل  ــاع الخدم ــة لقط ــل األمان ووكي
ــاط  االنضب ــتوى  مس ــىل  ع ــقاف  الس
ــمي  ــي يف ثاني ايام الدوام الرس الوظيف
ــة  املالي ــب  ومكات ــدة  الوح ــة  بمديري

واألوقاف واإلرشاد باألمانة.
ــة عىل  ــيل العاصم ــني مح ــع ام  واطل
ــة  ــاب الخاص ــور والغي ــظ الحض حواف
ــبة  باملوظفني والعاملني وتعرف عىل نس
ــدوام بما  ــزام بال ــدى االلت ــور وم الحض
يضمن تواجد جميع املختصني لتسيري 
معامالت املواطنني وحل كافة قضاياهم 
ــذا  وك ــم  تواجهه ــي  الت ــكاليات  واإلش
تقديم الخدمات الرضورية لكافة سكان 

العاصمة.
ــدراء عموم  ــن م ــتمع جمعان م واس
ــة  املالي ــب  ومكات ــدة  الوح ــة  مديري
ــري  ــن س ــاد إىل رشح ع ــاف واإلرش واألوق
العمل باملديرية وآليات تسيري معامالت 
ــكاليات التي  ــني وحل كافة اإلش املواطن
ــذة إزاءها  ــراءات املتخ ــم واإلج تواجهه
ــات  واالحتياج ــات  الصعوب ــن  ع ــذا  وك

الرضورية من نفقات تشغيلية وغريها.
ــاد أمني محيل العاصمة صنعاء  وأش
ــة وكافة  ــال النظاف ــات عم ــود وثب بصم
القطاعات األخرى يف مختلف الجوانب 
وبمستوى االنضباط الوظيفي يف ثاني 
ــازة عيد  ــمي بعد إج ــدوام الرس ــام ال أي

األضحى .
ــزول امليداني لقيادات  وأوضح أن الن
ــاط  االنضب ــة  ملتابع ــة  املحلي ــلطة  الس
ــات واملكاتب  ــع املديري ــي بجمي الوظيف
التنفيذية بأمانة العاصمة يأتي يف إطار 
ــا  ــية العلي ــادة السياس ــات القي توجيه
ــتمرار تقديم  ــد عىل اس ــن أجل التأكي م
ــكان العاصمة.. الخدمات الرضورية لس

ــي  ــزول امليدان الن ــة  ــا إىل أن عملي الفت
ــة  باألمان ــة  املحلي ــلطة  الس ــادات  لقي
ــراءات  اإلج ــاذ  اتخ ــيتم  وس ــتمرة  مس
ــني  واملتهاون ــني  املخالف ــال  ــة حي الالزم

بالدوام الرسمي واالنضباط الوظيفي.
ــتمع من مدير مكتب األوقاف  كما اس
ــب  ــم الخطي ــة إبراهي ــاد باألمان واإلرش
ــة  ــال املناط ــام واألعم ــن امله إىل رشح ع
ــب يف الحفاظ عىل أرايض األوقاف  باملكت
ــكل  وتحصيل االيرادات واملديونية بالش
ــتعرضا جميع الصعوبات  املطلوب..مس
ــاكل التي تواجه سري  والتحديات واملش
عمل املكتب أبرزها صعوبة تنفيذ بعض 
قرارات املحاكم السرتجاع حقوق أوقاف 
الدولة وكذا تحصيل املديونية من بعض 

الجهات الرسمية.
ــة بهذا  ــيل العاصم ــني مح ــه أم ووج
ــاكل  ــة املش ــرضورة جدول ــوص ب الخص
واملعوقات الهامة التي تعيق عمل مكتب 
األوقاف والرفع بها خالل مدة أسبوع إىل 
قيادة أمانة العاصمة للنظر والبت فيها 
يف ارسع وقت ممكن بما يضمن الحفاظ 

عىل ممتلكات وأرايض األوقاف.
ــوم  ــدراء عم ــة م ــان كاف ــث جمع وح
املكاتب التنفيذية واملديريات واملوظفني 
ــة العاصمة عىل رضورة  والعاملني بأمان
ــود والعمل بروح الفريق  مضاعفة الجه
ــة املواطنني  ــهم يف خدم ــد بما يس الواح
ــن معاناتهم الصعبة جراء  والتخفيف م
ــاره  وحص ــم  الغاش ــدوان  الع ــتمرار  اس

الغاشم لنحو عامني ونصف.
رافقهم يف الزيارة التفقدية مدير عام 

ــد العامري  ــة باألمانة ماج ــب املالي مكت
ــة العاصمة  ــام العمليات بأمان ومدير ع

عاصم الجالل وعدد من املسؤولني.
ــاط  االنضب ــبة  نس ــت  بلغ ــك  ذل إىل 
ــوم  الي يف  ــة  العاصم ــة  بأمان ــي  الوظيف
ــمي عقب إجازة  الثاني من الدوام الرس

عيد األضحى املبارك 84 %.
ــب الخدمة  ــام مكت ــر ع ــح مدي وأوض
ــد  حمي ــة  باألمان ــات  والتأمين ــة  املدني
ــاط الوظيفي  ــبة االنضب الهندي أن نس
ارتفعت خالل اليوم الثاني بنسبة اثنني 
باملائة مقارنة باليوم األول ، مشرياً إىل أن 

نسبة الغياب بلغت 16 %.
ــتواصل  ــش س ــرق التفتي ــد أن ف وأك
ــب التنفيذية  ــي إىل املكات ــا امليدان نزوله
وفروع املؤسسات والقطاعات الخدمية 
ــور  ــتوى الحض ــة مس ــة ملراقب الحكومي
واالنضباط الوظيفي واتخاذ اإلجراءات 
ــدوام  بال ــني  املتهاون ــال  حي ــة  الالزم

الرسمي.
ــور  الحض ــبة  نس ــت  بلغ ــا  كم
ــي مكاتب  ــي ملوظف ــاط الوظيف واالنضب
ــة املحويت  ــة بمحافظ ــلطة املحلي الس
ــمي  خالل اليوم الثاني من  الدوام الرس
ــى املبارك  نحو  ــد إجازة عيد األضح بع
%98 من إجمايل عام املوظفني العاملني 
يف دواوين املكاتب  التنفيذية والخدمية 
ــا  موظف  1994 ــو  نح ــم  عدده ــغ  والبال

وموظفة.
ــة  ــب الخدم ــام مكت ــر ع ــر  مدي وذك
ــد  عب ــة  باملحافظ ــات  والتأمين ــة  املدني
الكريم الوذن لـ(سبأ) أن مكتب الخدمة 
ــة تفتيش  ــس حمل ــذ أم ــة نف باملحافظ
ــدات الجهاز  ــب وح ــة مكات ــملت كاف ش
ــة  للتحري عن  ــز املحافظ اإلداري بمرك

مستوى االنضباط الوظيفي.
ــة املدنية  ــب الخدم ــاف إن مكت وأض
ــات الوزارة  ــاً لتوجيه ــة وطبق باملحافظ
ــالل األيام  ــيكثف خ ــة الوزراء س ورئاس
ــية يف عموم  ــة الحمالت التفتيش القادم
ــد جميع حاالت  ــب والجهات لرص املكات
ــي، وتطبيق  الوظيف ــاع  الغياب واالنقط
ــد املتغيبني وفقاً  العقوبات الجزائية ض

للقانون.
ــدة  ــظ صع ــع محاف ــه اطل ــن جانب م
محمد جابر أمس عىل سري أداء العمل، 
واالنضباط الوظيفي يف عدد من املكاتب 
ــب إجازة عيد  ــة باملحافظة عق التنفيذي

األضحى املبارك.
ــتمع املحافظ إىل  وخالل الزيارة، اس
ــب التنفيذية عن  ــدراء املكات رشح من م
ــتوى االنضباط  ــل ومس ــري أداء العم س

الوظيفي يف مكاتبهم.
ــتوى  بمس ــر  جاب ــظ  املحاف ــاد  وأش
ــب  للمكات ــي  الوظيف ــاط  االنضب
ــات يف ظل العدوان السعودي  واملؤسس
ــود  الجه ــا  مثمن  .. ــم  الغاش ــي  األمريك
التي تقدمها املكاتب من خدمات ألبناء 

املحافظة.
يف  ــع  الجمي ــاون  تع رضورة  ــد  وأك
تحسني مستوى األداء وتقديم مستوى 
أفضل من الخدمات للمواطنني.. مشددا 
ــة ضد  ــراءات الصارم ــاذ االج ــىل اتخ ع
ــمي واملتخلفني  ــني بالدوام الرس املتهاون

عنه ال سيما عقب اجازة العيد.
ــر الخدمة  ــح مدي ــه، أوض ــن جانب م
ــتوى االنضباط الوظيفي  املدنية أن مس
ــد املقبول  ــات يف الح للمكاتب واملؤسس
ــه املوظفون يف  ــع الذي يعاني رغم الوض
ــا العدوان  ــبب به ظل الظروف التي تس

من حصار وقطع املرتبات.
ــة صالح عقاب،  رافقه وكيل املحافظ
ومدير عام مكتب الخدمة املدنية محمد 

أحسن عدالن.
ــة  ــة حج ــل أول محافظ ــد وكي وتفق
ــة  ــل املحافظ ــه وكي ــويف ومع ــالل الص ه

ــؤون  لش ــل  والوكي ــدي  العبي ــد  حمي
ــع املدني  ــات املجتم ــط ومنظم التخطي
محمد القايض أمس مستوى االنضباط 

يف عدد من املكاتب التنفيذية.
ــب الخدمة  ــتمعوا من مدير مكت واس
ــة دحان  ــات باملحافظ ــة والتأمين املدني
القايض إىل إيضاح حول نسبة الحضور 
ــغ 80 %  ــاط الذي بل ــتوى االنضب ومس

عقب إجازة عيد األضحى .
ــويف املوظفني عىل  وحث الوكيل الص
ــتوى  ــني مس ــود وتحس ــة الجه مضاعف
ــا بالعاملني املنضبطني يف  األداء .. منوه

مقار أعمالهم.
ــد من  ــذل مزي ــة ب ــىل أهمي ــدد ع وش
ــتوى الخدمات  ــني مس ــود لتحس الجه
ــل  ظ يف  ــة  وخاص ــني  للمواطن ــة  املقدم
ــا البالد  ــة التي تمر به ــروف الصعب الظ

جراء استمرار العدوان والحصار.
كما اطلع وكيل أول محافظة صنعاء 
حميد عاصم عىل مستوى االنضباط يف 

صندوق النظافة والتحسني.
ــؤون  ــد وكيال املحافظة للش كما تفق
ــح املنترص وقطاع  ــة املهندس صال الفني
ــري  ــربان غوبر س ــة ج ــدات اإلداري الوح
ــنحان وبني  ــع مديرية س العمل بمجم

بهلول الحكومي.
ــتوى انضباط  ــوكالء بمس ــاد ال وأش
ــكادر  ال ــود  جه ــني  مثمن  .. ــني  املوظف
ــم الصعوبات التي تمر بها  الوظيفي رغ

البالد.
ــتوى  مس ــني  تحس ــة  أهمي ــدوا  وأك
ــني والعمل  ــة للمواطن ــات املقدم الخدم
ــددين عىل اتخاذ  ــادة اإليرادات.. مش زي
أداء  يف  ــن  املقرصي ــق  بح ــراءات  اإلج

واجبهم.
ــاط الوظيفي  ــبة االنضب و بلغت نس
ــن  ــي م ــوم الثان ــار يف الي ــة ذم بمحافظ
ــد  عي ــازة  إج ــب  عق ــمي  الرس ــدوام  ال

األضحى 79 يف املائة.
ــب الخدمة املدنية  وأوضح مدير مكت
ــة األنباء  ــنباني لوكال ــار أحمد الس بذم
ــب  املكات ــدد  ع أن  ــبأ)  (س ــة  اليمني
ــم التعقيب عليها بلغ  الحكومية التي ت

35 مكتبا ومؤسسة ومعهداً وصندوقاً.
وأشار إىل أن فرق التفتيش ستواصل 
نزولها للمكاتب واملؤسسات الحكومية، 
ــاط الوظيفي  ــتوى االنضب ــة مس ملراقب
ــاذ اإلجراءات بحق  ــع التقارير التخ ورف

املتغيبني.
كما بلغت نسبة االنضباط الوظيفي 
ــدة يف ثاني أيام الدوام  بمحافظة الحدي

عقب إجازة عيد األضحى 90 %.
ــب الخدمة املدنية  وأوضح مدير مكت
ـــ  ل ــح  صال ــد  محم ــادق  ص ــدة  بالحدي
ــبأ) أن عدد املكاتب الحكومية التي  (س
ــة وهيئة  ــب عليها 45 مؤسس تم التعقي

ومكتبا ومعهدا وصندوقا.
ــش  التفتي ــرق  ف أن  إىل  ــار  وأش
ــتواصل نزولها للمؤسسات واملكاتب  س
ــتوى االنضباط   ــة، ملراقبة مس الحكومي
ــاذ اإلجراءات بحق  ــع التقارير التخ ورف

املتغيبني.
ــاط الوظيفي  ــبة االنضب ــت نس وبلغ
ــازة عيد  ــدوام عقب إج ــام ال ــي أي يف ثان

االضحى بمحافظة صنعاء 86 %.
ــب الخدمة املدنية  وأوضح مدير مكت
ــؤاد الصامت لوكالة األنباء  باملحافظة ف
ــبأ) أن فرق التفتيش قامت  اليمنية (س
ــروع  وف ــة  التنفيذي ــب  للمكات ــزول  بالن
ــىل  ــب ع ــات للتعقي ــات والهيئ املؤسس

مستوى االنضباط.
وأشار إىل أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات 
ــن يف أداء واجبهم.. الفتا  ــق املقرصي بح
ــتواصل نزولها  ــرق التفتيش س إىل أن ف

لكافة املكاتب واملؤسسات والهيئات.

التأكيد على أهمية االلتزام بالدوام واالستمرار التأكيد على أهمية االلتزام بالدوام واالستمرار 
في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنينفي تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين

قيادات السلطات المحلية يواصلون تفقد مستوى االنضباط في العاصمة والمحافظاتقيادات السلطات المحلية يواصلون تفقد مستوى االنضباط في العاصمة والمحافظات
ــد  ــايض أحم الق ــدل  الع ــر  ــا وزي دع
ــي  وموظف ــاة  قض ــات،  عقب ــه  عبدالل
ــود ملعالجة  ــم، إىل مضاعفة الجه املحاك
ــاء جراء  ــي تواجه القض ــات الت الصعوب

العدوان والعمل عىل تحقيق العدالة.
وشدد وزير العدل خالل زيارته أمس 
ــعبة واملحكمة والنيابة الجزائية  إىل الش
ــة  والصحاف ــرب  غ ــوب  جن ــي  ومحكمت
ــىل  ع ــة،  العاصم ــة  بأمان ــات  واملطبوع
ــاذ  واتخ ــدوام  بال ــزام  االلت رضورة 
ــال املتهاونني يف  ــة حي ــراءات الالزم اإلج
ــون  ــن يمارس الذي ــذا  ــم وك أداء وظائفه

سلوكيات تخل بهيبة القضاء.
واطلع وزير العدل خالل الزيارة عىل 
ــتقبال  ــات املتبعة يف اس ــة واآللي األنظم
ــة  ــات، وعملي ــام الجلس ــاوى، ونظ الدع
ــذا  وك ــا،  للقضاي ــة  االلكرتوني ــفة  األرش
ــجالت حرص  ــل مراكز املعلومات وس عم

القضايا والتحقيق.
ــاة  القض ــات،  عقب ــر  الوزي ــث  وح
ــنة  الحس ــة  املعامل ــىل  ع ــني  واملوظف

ــكاواهم  ش إىل  ــتماع  واالس ــني،  للمواطن
ــهيل  ــكل جدية وتس ــا ب ــي معه والتعاط
ــي  طالب ــني  وتمك ــايض  التق ــراءات  إج

الحقوق من حقوقهم يف أرسع وقت.
ــتمع من قضاة وموظفي املحاكم  واس
ــورة أمامهم  ــا املنظ ــن القضاي إىل رشح ع
ــام العمل جراء  ــات التي تقف أم واملعوق
ــتمع إىل عدد  ــات، كما اس ــحة اإلمكان ش
من شكاوي املواطنني ووجه بمعالجتها.

ــا  ــي حققته ــازات الت ــاد باإلنج وأش
ــق  ــة يف تطبي ــة الجزائي ــة والنياب املحكم
ــه،  حق ــق  ح ذي  كل  ــادة  وإع ــة  العدال
ــة والتقنية الحديثة،  ــتخدام األنظم واس
ــيق بني  ــايل للعمل والتنس ــم الع والتنظي

كافة إداراتها.
ــلطة  ــر العدل أن قيادة الس وأكد وزي
ــري  توف يف  ــدا  جه ــو  تأل ــن  ل ــة  القضائي
ــات  والنياب ــم  املحاك ــة  لكاف ــات  اإلمكان
ــا  ــت يف القضاي ــة الب ــن رسع ــا يضم بم
ــاءات القضاة  ــر كف ــتمرار يف تطوي واالس

وأعضاء النيابة .

ــدل  ــر الع ــب وزي ــد نائ ــك تفق إىل ذل
ــل الوزارة  ــدة ووكي ــايض أحمد العقي الق
ــن قيادات  ــادي وعدد م ــعد ه القايض س
الوزارة، عدداً من محاكم أمانة العاصمة 
ــري  ــوا عىل س ــاء واطلع ــة صنع ومحافظ
ــتوى االنضباط  ــم ومس ــل باملحاك العم

عقب إجازة عيد األضحى.
ــددوا عىل أهمية االلتزام بالدوام  وش
ــكل مهنية  ــب القضائي ب ــة الواج وتأدي
ــداف القضاء العادل والعمل  وتحقيق أه
ــة التحديات  ــاوز كاف ــا أمكن لتج ــكل م ب

التي فرضها العدوان والحصار.
ــادن  واملع ــط  النف ــر  وزي ــد  تفق ــا  كم
ــن بن معييل  أمس مستوى  ذياب محس
ــتثمارات النفطية  اإلنضباط برشكة اإلس

عقب إجازة عيد األضحى.
ــادن املدير  ــى وزير النفط واملع والتق
ــة  الرشك ــادة  وقي ــة  للرشك ــذي  التنفي
ــني،  املوظف ــة  ونقاب ــن  املديري ــس  ومجل
حيث جرى استعراض ومناقشة أوضاع 
ــي  الت ــات  والصعوب ــة  الرشك ــال  وأعم

ــاع الراهنة جراء  ــا يف ظل األوض تواجهه
استمرار العدوان والحصار.

ــكاليات التي  ــرق اللقاء إىل اإلش وتط
ــة وخاصة يف  ــني يف الرشك ــه العامل تواج

الجوانب املالية وشحة اإلمكانيات .
ــع  ــيق م ــة التنس ــاء أهمي ــد اللق وأك
قيادة وزارة النفط واملعادن للتواصل مع 
ــاد الحلول الالزمة  الجهات املعنية إليج
ــا  ــني فيه ــة والعامل ــه الرشك ــي تواج الت

وخاصة يف الجوانب املالية .
ــادن أهمية  ــط واملع ــر النف ــد وزي وأك
ــىل تجاوز  ــود والعمل ع ــة الجه مضاعف
ــه  ــي تواج الت ــات  ــات والتحدي الصعوب
ــورة  ــاز بص ــط والغ ــاع النف ــة وقط الرشك

عامة .
ــا  يبذله ــي  الت ــود  بالجه ــاد  وأش
العاملون يف رشكة اإلستثمارات النفطية 
ــاز وحرصهم عىل  ــات النفط والغ وقطاع
التغلب عىل الصعوبات التي تواجه هذا 

القطاع الهام.

وزير العدل يدعو إلى مضاعفة الجهود لتحقيق العدالةوزير العدل يدعو إلى مضاعفة الجهود لتحقيق العدالة
وزير النفط يتفقد مستوى االنضباط بشركة االستثمارات النفطيةوزير النفط يتفقد مستوى االنضباط بشركة االستثمارات النفطية
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صنعاء / سبأ 
ــة هيئة  اختتمت لجنة املعايدة املكلفة من رئاس
ــكرية الخامسة  األركان العامة ملقاتيل املنطقة العس
ــد القيفي والعقيد  ــة العقيد الركن عبدالواح برئاس
ــة  ــة والتفقدي ــا امليداني ــس زياراته ــن أم ــل الزي نبي

ملنتسبي وحدات املنطقة.
ــث زارت اللجنة املقاتلني يف القاعدة اإلدارية  حي
ــواء 130 دفاع جوي  ــكرية والل ــة العس وفرع الرشط
ــاة واللواء 25  ــواء الرابع مغاوير واللواء 102مش والل

ميكا.
ــع املقاتلني تهاني العيد  وتبادل اإلخوة القادة م
ــتمعوا إىل همومهم وسري  واطلعوا عىل أحوالهم واس
ــة املعتدين والغزاة  ــام القتالية يف مواجه تنفيذ امله
واملرتزقة وما تحقق بفضل الله من انتصارات كرسوا 
بها زحوفات املعتدين وأذاقوهم قوة وبآس اليمنيني.
ــلحة  ــوات املس ــاء الق ــادة إىل أن أبن ــار الق وأش
ــالل عامني  ــطروا خ ــعبية س ــان الش ــن واللج واألم
ــة وحصدوا  ــم البطولي ــوا أروع املالح ــف والزال ونص
ــم من الله  ــتمدين قوته ــن مس ــزاة املعتدي أرواح الغ
ــية انتمائهم لوطنهم  ومن عدالة قضيتهم ومن قدس

ورشف الدفاع والذود عنه.
ــلحة ماضية يف معركة  ــوا أن قواتنا املس وأوضح

ــم  ــدوان الغاش ــدي للع ــن والتص ــن الوط ــاع ع الدف
ــع والجبهات  ــط يف كافة املواق ــي متواجدة وتراب وه
ــية موقفها  ــة وقدس ــن عظم ــا م ــتلهمة إرصاره مس
ــاع عن أرضنا  ــي واألخالقي يف الدف ــي والوطن الدين
وعن كرامتنا وهو موقف مرشف سيسجلها التاريخ 

لهذه املؤسسة الوطنية يف أنصع صفحاته.
ــرون ان ثبات وصمود املقاتلني  واكد االخوة الزائ
ــان الحقيقي  ــات هو مصدر الره ــف الجبه يف مختل
ــني املقاتلني عىل بذل  ــؤزر .. حاث ــق النرص امل لتحقي
ــاء يف  ــرب والبق ــة والص ــود واليقظ ــن الجه ــد م مزي

جاهزية عالية عىل الدوام.
ــاط واملقاتلون  ــادة والضب ــد الق ــم أك ــن جهته م
ــهم  ــتمرون يف خنادقهم ومتاريس ــم باقون ومس انه
ــور الثبات  ــدين أروع ص ــون املعتدين مجس يواجه
ــني للمحتلني والغزاة  ــال، مثبت والصمود واالستبس
الجدد ولكل األعداء بأن زمن الخنوع قد وىل وودعه 
ــعبنا إىل غري رجعة .. مجددين العهد لله وللوطن  ش
ــيبقون كما هو عهدهم  ــعب والقيادة بأنهم س والش
ــتوى القسم الذي أقسموه باذلني أرواحهم  عند مس
ــبيله وسيكونون عىل الدوام  ودماءهم رخيصة يف س
ــىل الغزاة  ــايس واملؤلم ع ــة للرد الق ــم الجاهزي يف أت

واملعتدين يف كل الظروف واألوقات.

حجة / سبأ
ــىل أحوال  ــادة محافظة حجة ع ــت قي اطلع
ــعبية وتفقدت  ــان الش ــش واللج ــى الجي جرح
ــاحل الغربي  ــاط األمنية والس ــني يف النق املرابط

من أبطال الجيش واألمن واللجان الشعبية.
ــل أول محافظة حجة هالل  ــث تفقد وكي حي
ــة إبراهيم الحميل  ــه وكالء املحافظ الصويف ومع
ــه الحمزي ومحمد  ــد القايض والدكتور ط ومحم
ــة، جرحى  ــادات األمني ــن القي ــيس وعدد م القي
ــفى  ــعبية بهيئة املستش ــش واللجان الش الجي

الجمهوري.
ــا  عرفان ــة  العيدي ــا  الهداي ــم  له ــوا  وقدم
بتضحياتهم البطولية التي سطروها دفاعا عن 

الوطن ..متمنني لهم الشفاء العاجل .
فيما عرب الجرحى الجيش واللجان الشعبية 
ــد مدى  ــارة التي تجس ــم لهذه الزي ــن امتنانه ع
ــي .. مؤكدين  ــعب اليمن ــاء الش ــم بني أبن التالح
عزمهم مواصلة الذود عن حياض الوطن وعزته 

وكرامته ومواجهة العدوان السعودي األمريكي.
ــة املرابطني  ــة حج ــد وكالء محافظ ــا تفق كم
ــن أهمية  ــة .. مؤكدي ــاط األمني ــن النق ــدد م يف ع
ــن  األم ــىل  ع ــاظ  الحف يف  ــود  الجه ــة  مضاعف

واالستقرار يف املحافظة.
ــالل الصويف  ــة ه ــل أول املحافظ ــع وكي واطل
ــاء املحافظة عىل أحوال  ــائخ ووجه ووكالء ومش
ــاحل الغربي .. مقدمني  املرابطني يف جبهات الس

لهم الهدايا الرمزية بمناسبة عيد األضحى.
ــش  ــال الجي ــن أبط ــون م ــرب املرابط ــد ع وق
ــذه الزيارة ..  ــعبية عن تقديرهم له واللجان الش
مجددين العهد لله والوطن بأنهم لن يألوا جهدا 
ــا يرتكبه من  ــدوان وردعه عىل م ــة الع يف مواجه

جرائم ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني.
ــة  أهمي ــبأ)  ـــ (س ل ــويف  الص ــل  الوكي ــد  وأك
ــاء  ــؤويل ووجه ــادة ومس ــة لقي ــارات العيدي الزي
ــائخ املحافظة لجرحى العدوان واملرابطني  ومش
يف النقاط األمنية وكذا املرابطني يف جبهات العزة 

والرشف الساحل الغربي .
ــاف والتالحم  ــد أهمية تعزيز االصطف كما أك
ــتهدف  يف مواجهة العدوان ومخططاته التي تس

اليمن أرضا وإنسانا .
ــويف املالحم البطولية التي  وحيا الوكيل الص
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــال الجي ــطرها أبط يس

وصمودهم وثباتهم يف مواقع الرشف والبطولة .

قيادة محافظة حجة تتفقد أحوال الجرحى والمرابطين في الساحل الغربيقيادة محافظة حجة تتفقد أحوال الجرحى والمرابطين في الساحل الغربي

ــلفية بمحافظة  ــبق ملديرية الس نعت وزارة االدارة املحلية املدير العام األس
ــد ثوابه الذي وافته املنية عن عمر ناهز الواحد  ــالم مرش ريمة العميد عبد الس

والخمسني عاما قىض معظمه يف خدمة الوطن.
ــن املناصب  ــد م ــد العدي ــد تقل ــا، اىل ان الفقي ــان له ــوزارة يف بي ــارت ال وأش
ــا  ــلفية بمحافظة ريمة رئيس ــا ملديرية الس ــرا عام ــا مدي ــة كان آخره الحكومي
للمجلس املحيل للمديرية ..مشيدة بمناقب الفقيد واسهاماته يف تطوير عمل 
ــتوى ما تقدمه من خدمات  ــلطة املحلية باملديرية واالرتقاء بمس منظومة الس
ومرشوعات تنموية للمواطنني .. مؤكدة يف الوقت ذاته ان الوزارة فقدت برحيله 

واحدا من رجاالتها املخلصني.
ــاة ألرسة الفقيد واصدقائه  ــص التعازي واحر املواس ــت الوزارة بخال وتقدم
ومحبيه سائلة املوىل عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم اهله وذويه الصرب والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

وزارة االدارة المحلية تنعي مدير وزارة االدارة المحلية تنعي مدير 
مديرية السلفية األسبقمديرية السلفية األسبق

الصماد بحث
ــعودي األمريكي  التي تقتضيها ظروف املواجهة للعدوان الس
والحفاظ عىل الجبهة الداخلية .من االستهداف املنظم والتصعيد 
الذي يقوم به العدوان بعد فشل مخططاته يف استهداف الجبهات 
ــعب اليمني  ــود وتضحيات الش ــة الصرب والصم ــكرية وجبه العس
ــة أمام تضحياته، وهو ما  ــتحق من الجميع الوقوف بأمان الذي يس
تجىل يف موقف مجلس النواب وأعضائه األحرار الوطنيني لوطنهم 

وشعبهم من منطلقات إيمانية ثابتة ال تتزحزح.
ــىل األدوار الوطنية التي  ــيايس األع ــس املجلس الس وثمن رئي
ــمة  ــس النواب واعضاؤه يف هذه املرحلة الحاس ــة مجل تبذلها رئاس

من تاريخ اليمن .

رئيس الوزراء يؤكد
ــىل تخفيف  ــرص الحكومة ع ــور ح ــن حبت ــور ب ــح الدكت وأوض
ــىل تأكيد حضورهم الفاعل يف  ــاة املحافظة وأبنائها والعمل ع معان
ــاكل والقضايا ذات  ــؤون محافظتهم واقرتاح الحلول للمش إدارة ش

األولية التي تواجهها يف هذه املرحلة االستثنائية ..
ــا صمود أبناء املحافظة يف وجه العدوان رغم ما يكابدونه   مثمن

من معضالت ألقت بضاللها القاتم عىل مناحي حياتهم اليومية.
ــتمرار العدوان  ــتثنائية التي خلفها اس ولفت إىل األوضاع االس
ــا  ــل معه ــتثنائية للتعام ــراءات اس ــت إج ــي تطلب ــار والت والحص
ــي وخاصة عىل جوانب  ــتوى الوطن ــة تداعياتها عىل املس ومواجه
ــراءات  ــداً أن اإلج ــي .. مؤك ــلم االجتماع ــتقرار والس ــن واالس األم

ــع والحصار  ــاء العدوان رف ــيتم تعطيلها حال إنه ــتثنائية س االس
وانتهاء املربرات التي استدعت اللجوء إليها .

ــيظل مرجعية  ــتور والقانون س وأوضح رئيس الوزراء أن الدس
جميع اليمنيني يف بناء غدهم األفضل واملستقر .

ــن صمود أبناء  ــاركني يف اللقاء .. مؤكدي ــدد من املش وتحدث ع
ــق الوطن  ــه اإلجرامية بح ــدوان ومخططات ــة الع ــة يف مواجه تهام

األرض واإلنسان .
ــب  ــوا عن تطلعهم يف إيالء املحافظة العناية التي تتناس وأعرب
ــع العمل  ــمكي م ــي والس ــاطها الزراع ــرايف ونش ــا الديمغ وحجمه
ــع اإلداري  ــكاليات ذات الطاب ــة اإلش ــه عىل معالج ــت نفس يف الوق
ــة يف هذه  ــة ألبناء املحافظ ــة امللح ــني الحاج ــي .. موضح والخدم
ــاء واإلغاثة  ــة والكهرب ــة العام ــاالت الصح ــة يف مج ــرتة وخاص الف

اإلنسانية .
ــع الوطن يف  ــتظل م ــا كانت وس ــة وأبناءه ــاروا إىل أن تهام وأش

مواجهة العدوان الغادر وإفشال مخططاته اإلجرامية.

هجوم مباغت
ــفة بتجمع للمرتزقة يف منطقة يام   فيما أدى انفجار عبوة ناس

ما أسفر عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ويف جبهة مأرب أكدت مصادر عسكرية ميدانية مرصع وإصابة 
ــعودي أمس مرصعهم وأصيب آخرون  عدد من مرتزقة العدوان الس
ــنه أبطال الجيش واللجان الشعبية استهدفت  بجروح يف هجوم ش

معاقلهم يف رشق تبة املطار بمديرية رصواح بمحافظة مأرب.

ــكرية ميدانية أن بني رصعى املرتزقة الذين  وأكدت مصادر عس
ــزق العقيد/عيل طاهر  ــن املرت ــىل هوياتهم كًال م ــنى التعرف ع تس
ــيل عبدالله  ــزق املالزم ع ــر2 ، واملرت ــواء صق ــرب الل ــارع اركان ح الب

العبدي .
ــش واللجان من  ــوات الجي ــة املرافقة لق ــت فرق القناص وتمكن
ــة بمحافظة  ــلحي املرتزقة يف مناطق  متفرق ــتة من مس ــقاط س اس

مأرب .

نريان الجيش واللجان
ــيا  ــات مليش ــس تجمع ــان أم ــش واللج ــة الجي ــت مدفعي ودك
املرتزقة يف معسكر اإلمام يف تبية تبة السمني بذباب  حيث شوهدت 
ــا تجمعا  ــع دكه ــن م ــكان بالتزام ــرع إىل امل ــعاف ته ــيارات اإلس س
ملسلحي مرتزقة العدوان السعودي اإلماراتي شمايل معسكر خالد 

بمديرية موزع الساحلية محققة إصابات مبارشة.
ــس هجوما مباغتا  ــعبية أم ــن أبطال الجيش واللجان الش وش
ــة الضباب  ــي بمنطق ــة يف تباب الصياح ــع املرتزق ــتهدف مواق اس

غربي مدينة تعز كبدوا خالله املرتزقة خسائر يف األرواح والعتاد.
ــكرية للعدوان  يف  ــريان الجيش واللجان آلية عس ــا فجرت ن كم
ــط  تبة  ــئ املرتزقة يف محي ــد مخاب ــتهدفت اح ــت اس ــوم مباغ هج

السمني بمدينة ذباب.
وبحسب املصادر فقد لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي 
ــة  ــفة يف منطق ــوة ناس ــار عب ــرون يف انفج ــب آخ ــم وأصي مرصعه

الضباب.
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