
ــب آخران يف قصف  ــهد مواطنان وأصي استش
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــي ملرتزقة الع مدفع
ــت محافظة  ــة دم ــرياء بمنطق ــة الحم ــىل قري ع

الضالع.

ــبأ) أن مرتزقة  ـــ (س ــدر أمني ل ــح مص وأوض
العدوان استهدفوا بقصف مدفعي منزل مواطن 
ــهاد مواطنني  بقرية الحمرياء، ما أدى إىل استش

اثنني وإصابة اثنني آخرين.

حجة / سبأ 
ــة  محافظ أول  ــل  وكي ــش  ناق
ــويف  الص ــده  عب ــالل  ه ــة  حج
ــة أطباء  ــق منظم أمس مع منس
ــة  ــبانية العامل ــدود اإلس ــال ح ب
ــل بريك،  ــتيفن ب ــة س باملحافظ
للمنظمة  املستقبلية  التوجهات 
ــاريعها وتدخالتها القائمة  ومش

يف بعض مديريات املحافظة.

ــرضه  ح ــذي  ال ــاء  اللق ويف 
ــفى  املستش ــة  هيئ ــس  رئي
ــور  الدكت ــة  بحج ــوري  الجمه
ــاد الوكيل  محمد الصوميل .. أش
ــة أطباء  ــويف بحرص منظم الص
بال حدود االسبانية عىل توسيع 
ــطتها وتدخالتها اإلنسانية  أنش
ــق  ــا يتعل ــهاماتها فيم ــذا إس وك
ــن  ــد م ــريا والح ــة الكول بمكافح

ــاره إىل جانب توفري العديد  انتش
ــي  ــة الت ــتلزمات الطبي ــن املس م
ــفى  املستش ــة  هيئ ــا  تحتاجه
ــة  حج ــة  بمدين ــوري  الجمه

ومستشفى عبس.
ــادة املحافظة  ــد حرص قي وأك
عىل تذليل أي صعوبات تعرتض 
ــا يمكنها من  ــة بم ــل املنظم عم

القيام بمهامها وأنشطتها.

صنعاء /سبأ 
ــات  وطالب ــالب  ط ــم  نظ
ــدة  الوح ــة  مدرس ــو  ومعلم
ــنحان  س ــة  بمديري
ــس  أم ــاء  صنع ــة  محافظ
ــد  للتندي ــة  احتجاجي ــة  وقف
السعودي  العدوان  باستمرار 

األمريكي .
ــاركون يف الوقفة  وأدان املش
الجرائم التي يرتكبها تحالف 
ــعب  ــدوان بحق أبناء الش الع
ــة املحافظات  ــي يف كاف اليمن
الرتبوية  واستهداف املنشآت 

منذ أكرث من عامني ونصف.
الصمود  ــتمرار  اس ــدوا  وأك
ــة التعليمية  ومواصلة العملي
ــردي  وت ــات  الصعوب ــم  رغ

ــراء  ج ــادي  االقتص ــع  الوض
العدوان السعودي الغاشم .

ويف الوقفة ثمن مدير مكتب 
ــد  الرتبية باملديرية فهد مرش
ــي يف  ــكادر التعليم ــود ال جه

أداء واجبه الوطني ومواصلة 
ــالة التعليم رغم الظروف  رس
ــال  بإقب ــيدا  مش  ، ــة  الصعب
ــىل  ع ــات  والطالب ــالب  الط

التعليم .

استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف 
مدفعي لمرتزقة العدوان بالضالعمدفعي لمرتزقة العدوان بالضالع

مناقشة األنشطة المستقبلية ألطباء مناقشة األنشطة المستقبلية ألطباء 
بال حدود األسبانية بحجةبال حدود األسبانية بحجة

طلبة مدرسة الوحدة بمديرية سنحان طلبة مدرسة الوحدة بمديرية سنحان 
ينددون باستمرار العدوانينددون باستمرار العدوان

"الثورة"/
أمن أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس جبل القوز يف 
ــة تعز، بعد معارك  ــة الكدحة بمديرية املعافر محافظ منطق
مع فلول املرتزقة أسفرت عن دحر مخابئهم من هذه املنطقة 

وإرغام من تبقى منهم عىل الفرار.
ــكرية امليدانية أن القوة الصاروخية  وأكدت املصادر العس
ــة بقصف  ــة تطهري الكدح ــبقت عملي ــش واللجان س للجي
ــارشة،  ــات مب ــة بإصاب ــات للمرتزق ــي دك تحصين صاروخ
ــيطرة  ــتعادوا الس ــرية إىل أن أبطال الجيش واللجان اس مش
ــلحو مرتزقة العدو  ــز فيها مس ــع التي كان يتمرك ــىل املواق ع
ــكرية نوعية تخللتها  ــد اقتحامها بعملية عس ــي بع اإلمارات
معارك أوقعت قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة وارس آخرين 

وفرار من تبقى منهم.
ــعبية  ــنت قوات الجيش واللجان الش ويف غضون ذلك ش
ــول املرتزقة  ــن فل ــى م ــىل ما تبق ــا ع ــاً مباغت ــك هجوم كذل
ــة الضباب غربي مدينة  ــن يف جبل الهان يف منطق املتمركزي
ــوب ومخابئ املرتزقة،  ــز وتمكنت من دحر العديد من جي تع
ــكرية أن مدفعية الجيش دكت بعضا  وأفادت املصادر  العس
من مخابئ املرتزقة يف محيط الجبل االسرتاتيجي كما دكت 
ــوزع محققة  ــرب مفرق م ــات املرتزقة جنوب غ ــا آللي تجمع
ــكرية تابعة لهم  ــات مبارشة فضال عن إحراق آلية عس إصاب

يف منطقة الهاميل الساحلية.
ــس  ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــة الجي ــت مدفعي ــا دك كم
ــمايل منطقة يختل  ــئ للمرتزقة ش ــف الثقيلة مخاب بالقذائ

ــار بمديرية الصلو  ــاحلية ومنطقة الصي بمديرية املخا الس
محققة إصابات مبارشة.

ودمرت الوحدات الهندسية للجيش واللجان أمس عربة 

ــط كان  ــاش متوس ــكرية صغرية مزودة بمدفع رش ــل عس نق
ــاحلية ما  ــة يف مديرية املخا الس ــلحو املرتزق ــتقلها مس يس

أسفر عن مرصع من كانوا عىل متنها.

أبطال الجيش واللجان طهروا جبل القوز في الكدحة بمديرية المعافر بتعزأبطال الجيش واللجان طهروا جبل القوز في الكدحة بمديرية المعافر بتعز

الثورة/معني حنش
ــوزارة الداخلية  قام أمس املفتش العام ب
ــة  تفقدي ــارة  بزي ــد  املؤي ــم  إبراهي ــواء  الل
وتفتيشية ، لإلدارة العامة للبحث الجنائي 
ــة اللقية  ــة ، ومركزي رشط ــث العاصم وبح
ــة صنعاء القديمة  ــال جميل ، بمديري وجم
ــل األمني ،  ــري العم ــا عىل س ــع خالله ، أطل

ومستوى االنضباط.
ــجناء   الس ــاع  أوض ــىل   ع ــع  اطل ــا  كم
ــز  ــي ومراك ــث الجنائ ــن يف البح املحتجزي
ــكاوى  ــتمع إىل ش ــة التي زارها ، واس الرشط
ــاز  ــني يف جه ــه املختص ــن . ووج املحتجزي
ــام ، بالتأكد من الوضع الغذائي  املفتش الع
ــجناء ،  والرفع باإلشكاليات  والصحي للس

واملخالفات ، ليتم معالجتها.
ــث الجنائي ومراكز  ــه إدارة البح كما وج
ــاوز القانون فيما يتعلق  الرشطة ، بعدم تج
ــل بتحويل من  ــز ، والتعجي ــرتات الحج بف
ــن  ــه م ــق مع ــراءات التحقي ــتكملت إج اس

ــات املختصة ،و حذر  املحتجزين إىل النياب
ــة مخالفة  ــخص بطريق من احتجاز أي ش

للقوانني.
ــادة وزارة  ــد أن قي ــواء املؤي ــد الل ــا أك كم
ــتتخذ اإلجراءات الصارمة ازاء  الداخلية س
ــات والتجاوزات من  ــن  يرتكب املخالف كل م
ــبي وزارة الداخلية . ووجه بالتفاعل  منتس

اإليجابي مع مركز الشكاوى.
ــتيائه من  ــن اس ــام ع ــش الع ــرب املفت وع
ــاء ، وعدم  ــة والقض ــراءات النياب ــر إج تأخ
إىل  أدى  ــا  مم ــجناء  الس ــا  قضاي يف  ــت  الب
ــجناء يف البحث الجنائي ومراكز  تراكم الس
ــكل يفوق الطاقة االستيعابية  الرشطة ، بش
ــار  وانتش  ، ــز  للحج ــة  املخصص ــن  لألماك

ــجناء وحدوث عجز  األمراض فيما بني الس
يف التغذية واملستلزمات الطبية.

ــكيل لجان من  وقد أمر اللواء املؤيد بتش
ــالع عىل ملفات املحتجزين  املختصني لإلط
 ، ــي  الجنائ ــث  والبح ــة  الرشط ــز  مراك يف 
ــن تجاوز مدة الحجز  لتصنيفهم ومعرفة م

القانوني للتعجيل بإخالء سبيله.
ــش العام  ــل زار املفت ــد متص وعىل صعي
ــدرات والتقى  ــة املخ ــة ملكافح اإلدارة العام
ــي ،  ــد القايف ــد ماج ــام العمي ــا الع بمديره
ــراد مكافحة املخدرات  وعدد من ضباط وأف
ــري العمل وسبل تطويره،  . وناقش معهم س
ــات التي تواجههم يف تنفيذ مهامهم  واملعوق
ــي حققها  ــازات الت ــتعرض اإلنج ــا اس ، كم

رجال املكافحة  .
ــد  محم ــد  العمي ــارات  الزي يف  ــه  رافق
ــة والتفتيش ،  ــر عام الرقاب ــري ، مدي املحاق
ــاعد مدير عام  ــد الجالل مس ــد أحم والعقي

الرقابة بوزارة الداخلية .

المفتش العام بالداخلية يطلع على أوضاع المحتجزين في البحث الجنائي ومراكز الشرطةالمفتش العام بالداخلية يطلع على أوضاع المحتجزين في البحث الجنائي ومراكز الشرطة

مصرع مرتزقة في المخا والمدفعية دكت آلياتهم في الهاملي بإصابات مباشرةمصرع مرتزقة في المخا والمدفعية دكت آلياتهم في الهاملي بإصابات مباشرة

"الثورة"/
ــعودي  ــدوان الس ــم الع ــرث جرائ ــن أك ــدة م يف واح
ــهد أمس 31 مدنيا  ــية استش اإلماراتي الهمجي وحش
عىل األقل وأصيب 28 آخرون يف سلسلة غارات شنها 
ــة بمحافظة  ــاء متفرق ــىل أنح ــس ع ــدو أم ــريان الع ط
ــيارة نقل  ــوقا شعبية وس ــتهدفت س صعدة أكرثها اس
ــآت  مدنية ومزارع مواطنني وطرقا ترابية جبلية ومنش

اقتصادية.
ــدة أن  ــة صع ــون بمحافظ ــؤولون محلي ــاد مس وأف
ــنها أمس  ــتريية التي ش ــدة من بني الغارات الهس واح
طريان تحالف العدوان السعودي اإلماراتي استهدفت 
ــاال  ــدة) ومح ــعبيا (لوكن ــا ش ــارشة فندق ــورة مب بص
تجارية يف سوق عالف بمديرية ضحيان ما أسفر عن 

ــروح يف حصيلة  ــا وإصابة 28 بج ــهاد 29 مدني استش
أولية مشريين إىل أن عمليات انتشال جثث الضحايا 
ــال املدمرة  ــعبي واملح ــاض الفندق الش ــن تحت أنف م
استمرت حتى مساء أمس وسط توقعات بارتفاع عدد 

الضحايا.
وادت الغارة عىل السوق إىل تدمري العديد من املحال 
ــال العديد من  ــم انتش ــا ت ــيارات، فيم ــة والس التجاري
الجثث وهي متفحمة بما فيها جثث تفحمت كانت يف 

السوق خارج اللوكندة واملحال التجارية املستهدفة.
ــنى  ــوق الذين تس ــارات عىل الس ــني ضحايا الغ وب

التعرف عليهم كل من :
 1)عبدالله عيل محمد عساف

2)محسن عبدالله عساف

3)عبدالخالق عبده عساف
4)محمد حامد عساف
5)محمد صغري عساف

6)عبدالله سبتان عساف
7)عبده عيل عساف

8)عبدالجليل عيل ماطر
9)عادل فـهد

10)عيل محمد ذياب
ــهد آخرون يجري التعرف  وفضال عن هؤالء استش
ــن التعرف عىل  ــم وبينهم ضحايا لم يتس عىل هوياته
ــوهات الكبرية يف جثثهم بعدما  ــبب التش هوياتهم بس
ــة النريان  ــراء كثاف ــل ج ــكل كام ــت الجثث بش تفحم

وقوتها التدمريية.

ــعودي  وتزامنت غارات طريان تحالف العدوان الس
ــوق الشعبية يف ضحيان مع أخرى  اإلماراتي عىل الس
ــق يف  ــادة الدقي ــل م ــة تحم ــل مدني ــيارة نق ــرت س دم
ــفر عن استشهاد  منطقة غافر بمديرية الظاهر ما أس
ــني  ــد ازوح, وقدري حس ــم احم ــني عبدالحكي املواطن
ــع بجروح  ــني قيق ــة صدام حس ــع وإصاب ــد قيق محم

بليغة وتدمري السيارة.
ــن طريان العدو بالتزامن سلسلة غارات أخرى  وش
ــة صعدة إحداها دمرت  ــىل أنحاء متفرقة يف محافظ ع
ــا  ــدة فيم ــة صع ــرضوات يف مدين ــة للخ ــة مركزي ثالج
ــرى مزارع  ــارات أخ ــدو بثالث غ ــريان الع ــتهدف ط اس

ملواطنني يف منطقة املعمل.
ــعودي بالتزامن 4  ــدوان الس ــريان الع ــن ط ــا ش كم

غارات عىل مديرية رصواح بمحافظة مارب
ــي حرض  ــىل مديريت ــارات ع ــنه 7 غ ــال عن ش فض
ــببت يف أرضار باملمتلكات  وميدي بمحافظة حجة تس

العامة والخاصة والطرق.
ــي أمس  ــب مدن ــد أصي ــة فق ــادر محلي ــا ملص وطبق
بعمليات قصف عشوائية عىل مديرية رازح الحدودية 

بمحافظة صعدة.
ــب ثالثة  ــهد طفالن وأصي ــا استش ــاء ذلك فيم وج
بجروح بنيهم امرأة مسنة أمس يف قصف مدفعي شنه 
ــازل املواطنني يف  ــعودي عىل من ــدوان الس ــة الع مرتزق
ــة الضالع، فيما  ــة الحمرياء منطقة دمت بمحافظ قري
ــن املنازل جراء  ــادر محلية ترضر العديد م أكدت مص

القصف العشوائي للمرتزقة.

٦٠٦٠ شهيدا وجريحا في جريمة حرب لطيران العدوان السعودي بمحافظة صعدة شهيدا وجريحا في جريمة حرب لطيران العدوان السعودي بمحافظة صعدة

غارات العدو استهدفت بصورة مباشرة فندقا شعبيا ومحال تجارية وسيارة نقل محملة بالدقيقغارات العدو استهدفت بصورة مباشرة فندقا شعبيا ومحال تجارية وسيارة نقل محملة بالدقيق

ALTHAWRAHالثــــورة

صنعاء - سبأ 
ــول " مكافحة  ــدوة ح ــام أمس، ن ــب الع ــب النائ ــد بمكت عق
ــة  ــراءات الالزم ــة واإلج ــر الدولي ــي يف التقاري ــاد القضائ الفس
لتعزيز معايري العدالة" بمشاركة عدد من رؤساء ووكالء النيابة 

العامة، وعدد من أعضاء الهيئات الرقابية.
ــايض عبدالعزيز  ــام الق ــد النائب الع ــدوة أك ــاح الن ويف افتت
ــاد والتصدي لكافة أدواته  البغدادي عىل رضورة مكافحة الفس
ــن خاللها عىل  ــا وم ــدوان تراهن عليه ــوى الع ــزال ق ــي مات الت

إضعاف الدولة.

ــية  املؤسس ــة  والرقاب ــي  الوع ــز  تعزي ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
واملجتمعية يف مكافحة الفساد وإفشال خطط العدوان يف إفراغ 

املؤسسات من الكفاءات القادرة عىل إدارتها والرقي بأدائها.
ــزة األوىل يف  ــام إىل أن القضاء يعترب الركي ــب الع ــت النائ ولف
ــع تنفيذ  ــون، وأن عىل الجمي ــق القان ــاد وتطبي ــة الفس مكافح

قراراته ويف مقدمتها ما يخص مقارعة الفساد.
ــتعانت  ــتفادة من تجارب البلدان التي اس ــد أهمية االس وأك
باملجتمع يف تقييم أوضاع القضاء ومسلك القضاة وما نتج عن 
ــدة تتوفر فيها  ــة القضائية بعنارص جدي ــك من رفد املؤسس ذل

ملكة القضاة من بني املحامني والقانونيني.
ــلطة  ــأن أي س ــأنها ش ــة ش ــة القضائي ــح أن املؤسس وأوض
ــك  ــا مل ــة باعتباره ــة املجتمعي ــت الرقاب ــون تح ــي أن تك ينبغ

املجتمع وليست ملك منتسبيها.
ــة العليا ملكافحة  ــتعرض عضو الهيئة الوطني من جهته اس
ــر الدولية  ــن التقاري ــياني ملخصا لعدد م ــليم الس ــاد س الفس
الصادرة مؤخرا حول الفساد يف القضاء يف عدد من دول العالم.

وأشار إىل أن هذه التقارير صادرة من جهات مستقلة وتعتمد 
مبادئ النزاهة والشفافية وتقوم عىل مسوحات ميدانية لرشائح 

واسعة من املتقاضني يف تلك الدول، ومنها اليمن.
ــار املجلس السيايس األعىل الدكتور احمد  فيما أكد مستش
ــاء اليمني  ــتقراء القض ــن، عىل أهمية اس ــك حميدالدي عبداملل
ــتورية  ــلطة الدس ــؤولياته باعتباره صاحب الس ــع مس ــن واق م

والقانونية يف مواجهة الفساد وتحقيق معايري افضل للعدالة.
وأوضح أن معايري املسوح الدولية للتقييم جاءت للمساعدة 
يف تحسني العمل ورفع األداء الحقيقي يف مواجهة ظاهرة كبرية 
ــاد، وباعتبار الخصوم يميلون النتقاد القضاء  ومنترشة كالفس

بشكل عام بحسب ما يرونه من إنصاف لهم أو عليهم.
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